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 31/01/2018                  احسان هللا مایار
 

 که مایۀ افتخار ما است یتأریخرویداد تکملۀ 
 ) از خاطرات محمود طرزی(

 
گاه گاهی اثری را بعد از مفاهمۀ ذات البینی برایم می فرستد و تعهد میگیرد که که  هعلاطم بحاص دارم یدوست

 اقتباس نموده و خدمت خوانندگان گرامی تقدیم دارم.بعضی مطالب آنرا که مورد پسندم قرار گیرد آنرا 

د که توسط من هیچمدان معرفی شود، زیرا طرزی مانند نکتاب خاطرات مرحوم محمود طرزی ایجاب نمی ک

 ستارۀ قطب در جهان ما می درخشد و هر سطر از نوشتۀ وی جهانی است بیکران.

بدالوهاب طرزی، پسر محمود طرزی دوستی و رفت با مرحوم عدر میهن بنده در سال های زیبای زندگی خود 

 آمد خانوادگی داشتم.

تموذ را با اشتراک مرحوم طرزی و مرحوم عصر در بهار بهشت آسای کابل و یا را  جمعهروز های عموماً 

که شخص چهارم تیم را پوره  یکی دیگر از دوستانبا و  ، خواهر زادۀ مرحوم طرزیعصمت هللا عنایت سراج

و از  میدان گلف قرغه عقب توپک سفید گلف روان بودیم و از هر کنج و کنار صحبت می نمودیم درمی کرد 

 زنده بودن در پرتو صلح و صفا و امنیت لذت می بردیم.

سر آغاز این همه محنت را باالی ملت معصوم افغان و خاک نیاکان ما، کی با کدام انگیزۀ طفالنه بار از اینکه 

شد بحثی را ایجاب نمی کند زیرا خود نمونۀ زندۀ این جهان  ما بازیسرنوشت با چگونه ا یچی پیش آمد و آورد و 

 نویم که هستیم.

م در  90سال های  یکی از آخرین بار مرحوم وهاب طرزی را ضمن سرگردانی ها در قبال آزادی افغانستان در

لحکیم طبیبی و چند نفر دیگر از زنده سف، سید قاسم رشتیا، داکتر عبداوژنیو با اشتراک مرحومین داکتر محمد ی

و هر یک از هم جدا شدیم و رفتیم که  یاد ها و یا روان شادان صحبتی داشتیم و  یاد گذشته ها را زنده نمودیم

 رفتیم.

ا فوقت ادر نظر دارم که بعضی مطالب دل پذیرم را از البالی اثر فریبای مرحوم طرزی بیرون نویسی نمایم و وقت

 خوانندگان گرامی بگذرانم.از نظر 

"خاطرات محمود طرزی" که در انستیتوت دیپلوماسی وزارت خارجه  101الی  97و اینک باب پنجم اثر از ص 

 نشر شده است: 

 باب پنجم

 مفاهمه ها، شروع جنگ ها، محصور شدن انگلیز ها در شیر پور وقایع قندهار

 هاآمدن امیر عبدالرحمن خان از ترکستان و شکست غازی 
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و دهقان ها و دهاتی ها که در  ل های اهالی را به نفرت و غضب مملو نموده می رفتدأ لۀ دارکشی ها این مس

خوش بودند، چون رفته رفته مامورین سرداران  رزاق و اشیای خود شان بر انگلیز هاااول به گران فروشی 

ری را هم نمودند، در آنها هم دلسردی وطن فروش که والی ها و غیره شده بودند، بنای جبر و زور و ارزان خ

ها واقع شده میرفت. خیل ها، قبیله ها، زایی های مختلفۀ اقوام افغانستان که اکثردر مابین خود شان به کشت و 

خون و چور و چپاول یکدیگر مشغول می بودند، چون دیدند که ملک را اجنبی غیر دین و غیر جنس استیال 

ایی داده رابطه های اتحاد و اتفاق را در بین خود شان به تمدید و تأسیس آغاز صدایی و ندنمود، یک بر دیگر 

نهادند. در کوهستان و کوهدامن خان ها، میر ها، و صاحبزاده ها و مالها مردمان را به غزا و جهاد ترغیب 

ند، به شبخون کردن گرفتند. بعضی پرکها و مفرزه های انگلیز که برای خرید ارزاق و غیره در آن طرفها میرفت

 غازیها گرفتار آمده، خود شان را کشته و اسلحه و سامان شان را میربودند.

. اما اصل مرکز تجمعات اساس های مشرقی و حنوبی هم تک و توک واقع شده میرفت متساین واقعات در 

االساس، در سمت غزنین و اطراف و نواحی آن سرزمین شده بود. چونکه جنرال روبرت لزوم و ضرورت 

قطعی میدید که خط مواصلۀ اردوی کابل را با اردوی قندهار قایم نماید، و راه یگانۀ تمدید این خط مواصله همین 

 کری تأسیس و به آن واسطه قندهار را با کابل مربوط نماید. غزنین شمرده میشد، که در آنجا یک مرکز عس

یک مجاهد حال آنکه در آن سمت "مال مشک عالم" نام  –چنانچه در شرق، جالل آباد را مرکز خط مواصله 

دیندار و عالم فضیلت شعاری موجود بود که از آغاز کار، مردمان را بر جهاد و مدافعۀ وطن ترغیب و تحریک 

یعنی غندمشر "محمد جان خان" که به سبب محاربۀ سه شبانه روزی مذکور عنوان "غازی"  -یر آالیم –می نمود 

را حق کرده بود، با بقیۀ انفار عسکری خودش، هم با مالی موصوف دست یک کرده جمع آوری مردم را بنام 

 غزا در یک مقیاس واسعی شروع کردند.

ً اقوام ترکی، اندری، سلیمانخیل، وردگ و غیره ک با هم به   ه در سمت های جنوب شرق سکونت پذیرند، عموما

سوگند عهد و پیمان نمودند که در راه نجات وطن از دست بیگانۀ غیر جنس و غیر دین از سر و جان و مال 

همچنان در سمت شمالی، کوهستان، کهدامن، تگاو، نجراو و غیره و سمت جنوبی وزیر، جدران، دریغ نکنند. 

های مسلمانی که در آنوقت ها بودند در  اعظووغیره همچنین مفاهمات شده می رفت. مالها، منگل، چرخ لوگر 

 بر جهاد می انگیختند.هر طرف مردم را 

چنانچه در باال گفته شد که جنرال روبرت برای اینکه غزنین را مرکز خط مواصله بین کابل و قندهار بسازد یک 

صحرا و یک طوپخانۀ کوهی  ۀنفر پیاده و استحکام و دو طوپ خانآالی عسکر نظامی که مرکب از دوازده هزار 

گلیزی از کابل به طرف غزنین ناندۀ یک کولونل امبسیاری از تجهیزات و ارزاق و غیره را در زیر قو و مالزمۀ

سوق نمود. غازیها چون خبر آمدن عسکر انگلیزی را گرفتند اوالً به پیش والی شهر غزنین "سردار محمد حسن 

 خان" که در باال مذکور گردیده، آمده گفتند:

کای پادشاهان ماستی بیا بر ما قوماندان شو. اگر ا"ما سرکرده نداریم. تو که هم پسر پادشاه وهم برادر و هم ک

 کامیاب شویم تو پادشاه ما خواهی ماند و در دنیا تا به ابد نام نیک مانده در آخرت پیش خدا سرخ روی می شوی."

ده بد گفتن و فحش دادن را آغازیده رکه داشت چشم را پت و دهن را باز کسردار موصوف به قرار عادت همیشۀ 

 مانند خود، چنین گفت: به لهجۀ زنچه
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های بی عقل! شما کجا و دولت برتانیه کجا! سر لچهای پای لچ، بی سالح چه سان می  های تازی غازی " او

 به جا های خود بنشینید." ذرده بروید گم شوید. قراکیز بجنگید؟ فالن و دامان شما توانید با دولت قوی با سالح انگل

، پر هیجان بر او حمله نموده هر تکه اش را برابر گوشش نجواب این سخنان والی همین شد که سرکردگان غازیا

ضی تفنگ و از اکثر از سر و جان گذشتگان که سالح بعکردند و با جمعیتی که افزونتر از سی هزار نفر غازیان 

 تیغ و از بسیاری تنها سوته بود، در مقابل اردوی انگلیزی که از کابل در آمدن بود شتابان و پویان شدند.

زبان از ها با دشمن دین و وطن در شش گاو نام موقع به وقوع آمد. این جنگ خونریزانۀ شش گاو را مقابلۀ غازی

کنندۀ این مجادله بود در بنگلو نام شهری از شهر های ایالت میسور ره اانده و ادمخود کولونل انگلیزی که قو

 ین براطفوجی شده بود )و من به معیت حضرت پدر بعد از اخراج ما از و دوستان شنیدم که در آنجا برگیدنه

 سیاحت به آنجا ها رفته بودیم چنانچه بعد ازین مذکور خواهد شد(

و شمایلش یک قدری به یادم مانده، مرد بلند باالی خوش چهرۀ بود، برگد مذکور که نامش را فراموش کرده ام، 

که بر رخسارۀ چپ او از حد جبهه بر ابرو و کنج چشم و استخوان رویش یک خط کبود رنگی از زخم بهم پیش 

 آمده باقی بودنش را نشان می داد، پدیدار شد.

ته بودم تام در مقابل سیالب انسانی که در عسکر خودم را به موجب کشف هایی که از کاشفان خود گرف نگفت: م

مقوسی تعبیه کرده بودم. این موضع بک وادی پهنایی بود. همینکه افغان ها با بیرق های  ۀیک جب آمدن بودند

تفنگ را داده   رنگارنگ وصدای داول های یک آهنگ شان از خیلی دور معلوم شدند حکم بر آتش طوپ و

ً آتش  ً دو ساعت متمادیا باریدم. چنان گمان می کردم که تلفاتی بزرگی به هجوم آوران رسانیده باشم. به تقریبا

مجردیکه قوماندۀ قطع آتش را دادم و هنوز دود بر طرف نشده بود که یک ضربۀ شدید سوته چوبی بر سرم 

نید. ضابطان ه که از الم آن کم مانده بود که از اسپ بیفتم. این اثر زخم همان سوته است که بر رویم می بیخورد

این آدم و عسکری که به دور و پیشم بودند مردکۀ سوته زننده را می خواستند پارچه پارچه کنند. من مانع شدم. 

تقریباً پنجاه ساله یک آدم بسیار جولونبور و فقیر الحالی بود. پایهایش برهنه یک ازار کرباسی کوتاه پاره پارۀ که 

ز همان قماش یک پیراهن جنده جنده چرک بر سر آن یک پوستینچۀ که پارچه هایش را باهم گرده زده بود و ا

موهایش ریخته و رنگش معلوم نمی شد که چه رنگ است در بر داشت. کمرش را با یک ریسمان فالخن، که 

که شکاف های آنرا با سردوز بسته بود، سر شانه آویخته افغان ها پلخمان می گویندش، بسته بود. یک انبان کهنه 

یی که برای پلخمان مناسیب یافته بود، دیگر چیزی که در آن هم بجز نان جواری و چند عدد سنگ پارچه هابود 

اینکه چشم و رویم را از خون شستم و  نبود. سالح یگانۀ او همان سوته چوبی بود که بر سرم نواخته بود. بعد از

 ه:کبستم آدمک را به نزد خود جلب کرده پرسیدم 

 یعنی عسکر هستی؟آیا تو پلتنی  -

 گفت: نی

 پرسیدم: یکی از سرکردگان و قبایل هستی؟

 گفت: نی. من یک مرد دهقان هستم.

گفتم: به چه مجبوریت و کدام جبر و زور ترا به این واداشت که خود را در میان این همه آتش ها انداخته تا به 

 اینجا خود را رساندی؟

 بسیار گرد آمده بودن. مال صاحب می گفت: گفت: دیروز از پیش مسجد ده می گذشتم. مردم
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او مردمان. ملک ما را فرنگی گرفته. بر همۀ ما و شما فرض خدا و امر رسول خدا است که با دشمن دین و 

وطن خود غزا بکنیم. اگر فرنگی را کشتیم غازی و اگر ما را بکشد، شهید می شویم که به هر دو حال جنت از 

 ما و شما است.

خود گفتم: "اینطور مردم را کشتن هیچ فایدۀ ندارد. اینها را باید پرورش داد تا ازاین عقیدۀ صاف من به رفقای 

 اینها استفاده کرده در مدافعۀ روسش استعمال کنیم."

ایۀ جنگ فرنگی را با مجاهدین کاین تاریخی که ما ح این بود حکایۀ کولونل انگلیزی که بعد از چهار پنجسال از

ئین عرض نمودم. حاال باز بر رتن هستیم برای توضیح دادن شنیدگی خودم را در نظر قاملی وطنی در نوش

 حوادث بر گردیم.

چون نسبت ها غازی  این دوساعته آتش باری کولونل هیچ یک پیشرفت اردوی انگلیزی به غزنی به دست نیاورد.

ید تفنگ های مارتین و شنایدر با به عسکر انگلیزی دوسه چند بودند دیدند که سر راست به روی آتش بسیار شد

بی فایده چیزی به دست نمی آید لهذا غیر از بعضی از سر گذشته گان پر  این بی اسلحه گی رفتن بجز قتل شدن

هیجان مانند سوته رنندۀ سر کولونل دیگر همه غازیان جبهۀ رو به رو را گذاشته از پشت دو طرفۀ تپه ها و 

ار شده می رفتند و به این صورت خط رجعت این اردوی پیشدار انگلیزی زروه ها یک سر به سوی کابل رهسپ

 را می بریدند که آنهم مجبور به عقب کشیدن می شد.

در نزدیکی های میدان و قلعۀ قاضی، به هجوم ناگهانی غازی ها دوچار آمده تلفات زیادی به عسکر انگلیز دادند. 

مرکب از دوازده  کهجنرال روبرت که در کابل بود سردار ولی محمد خان را با یک اردوی ولی محمد خانی 

ً پنجصد شپ   طوپ های کالن دهن شصد سوار خوانین سواری و همانقدر ر زمان امیر شیر علی خانی و تقریبا

خاصه دار نام عسکر پیاده و غیره در زیر قیادت خودش و پسرش سردار نورمامد خان و دیگر سرداران خود 

و نواحی آن یک نمایش طوپ انداز و طراق طروق اسپ چاردهی بر را به فرنگی فروخته از راه ده مزنگ 

ر بیابند و به درجۀ ممکن فرصت داخل شدن را در قلعۀ شیر پ   تازی نمودند. محض برای اینکه عساکر انگلیزی

 ت را تدارک بتوانند.اتحکیمات و تنظیمات محصور

غازی ها چهار سمت افغانستان که به لک ها مردم شده بودند از هر هر طرف بر شهر کابل یورش کرده می 

زنین و اقوام کهدامنی، کوهستانی و از سمت غآمدند. اقوام و قبایل وردگ، سلیمان خیل، خروت، ترک و غیره 

پنجشیری از سمت جنوب شهر کابل را از هر هر طرف احاطه کرده می رفتند. مفرزه ها، پرک ها "مانعه" های 

ر، عسکر انگلیز که در اطراف شهر کابل بودند جنگ و گریز کرده به قلعۀ مستحکمۀ شهرنو، به نام دیگر، شیرپ  

 داخل شده می رفتند.

 ه و سر بام بتی، و دیدنی های یومیۀ از نظر گذشتنی.ماندم و دوربینک یک چشم حال باز من

بعد از محاربۀ سه شبانه روزی کوه آسمائی و شیر دروازۀ کابل، که حکایتش سبقت نمود، یک چندی در شهر 

ف مختل تآرامی دوام داشت. صداهای طوپ و تفنگ از هیچ طرف شنیده نمی شد. آواز های رنگارنگ و شایعا

آهنگ در کوچه و بازار در باب غلبۀ غازی ها و مغلوبیت انگلیز ها ولوله انداز گوشهای گوش به آواز شده می 

 رفت.

یک صبحی بود که آتش شدید تفنگ و طوپ از استحکام های فرنگی از سر کوه آسمایی و شیر دروازه به صدا 

که روی آتش فیر انگلیز ها یک سر به سوی پشت  های دلخراش خودم را با دوربینکم بر سر بام بتی دوانید. دیدم
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زی هایی که از غزنین در آمدن اکوه آسمایی به طرف چاردهی و پنجۀ شاه و ده مزنگ متوجه است. معلوم شد غ

است نزدیک شده می روند. در عین زمان می دیدم که طوپخانۀ انگلیز آهسته آهسته یکی پی دیگر از سر کوه بر 

 هنوز هم کنده کنده دوام می ورزید. تفنگنانه چی فرو می آمدند و به راه شهرنو پویان می شدند ولی آتش  ۀگردن

یک برهۀ آمد که صدا های تفنگ خاموش و کمی نگذشته بود که بیرق های رنگارنگ افغانی بر زروۀ کوه 

اس معصومانۀ صباوتم در آن وقت ه ازاین حال بر حوکآسمائی به تموج آمد. سبحان هللا. تأثیر خوشی و سروری 

حاصل آمده بود در این وقت آنرا تصویر کرده نمی توانم. هنوز خوشی ما کامل نشده بود که یک هجوم مقابل 

مفرزۀ غازی ها را به سوی شهر فرو ریختاند. در این اثنا دیدم فرنگی از طرف شیردروازه و راه درۀ دهمزنگ 

و لوگری و دیگر جنوبی ها بر زروۀ کوه تخت شاه که در پشت کوه  که بیرق های رنگارنگ غازی های چرخی

شیردروازه واقع است، پدیدار گردید. خوب به یاد دارم که طوپ های فرنگی از شیر دروازه از گله باری بر کوه 

آسمایی صرف نظر کرده بر تخت شاه گله های بم خود را ریختاندن گرفت. همینکه گله بر جمعیت غازی ها می 

در هوا به جنبش آمده برق های درخشندگی آنها ید و دودش بر طرف می شد به صد ها شمشیر ها و سالوه ها کف

 در مقابل بم های طوپ دشمن دین و وطن، یک نمایش دل نوازی نمایش می داد.

ر اد عسکری اردوی ایمپراطوری هندستان بیرون نمانده همگی از هرتا به وقت شام همان روز هیچ فردی از اف

 هر طرف در درون شیرنو شیرپر در آمدند.

ای وجود پاره کن هسرداران فداکار افغانی االصل و النسل شان، هم مانند دسته های تیشه ها و تبر ها و اره 

 ر شده ماندند.خودشان با یکدیگر مزج و مخلوط شده محصول قلعۀ شیرپ  
 

 ادامه دارد
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 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  
 

 06/02/2018                  احسان هللا مایار
 

  یتأریخهای رویداد تکملۀ   
 ) از خاطرات محمود طرزی(

 قسمت دوم
 

از نظر خوانندگان گرامی گزارش یافت، اینک قسمت دوم که قسمت اول اقتباس شده از خاطرات محمود طرزی 

 :پیشکش می گرددخدمت خوانندگان ه دذیل رقم گردی زیر عنوان

 باب ششم

ماموریتم، خاتمۀ حکومت انگلیزیه در کابل، انگلیز ها افغانستان شکست غازی ها، نخستین  زبعضی خاطرات ا
عبدالرحمن خان، داخل شدنم در صنف عسکر در خوانین سوار، حاضری سفر را تخلیه کردند، امارت امیر

 حرب قندهار، بعضی وقایع پیش از سفر، استطراد؟!
 

رود جا دارد. صبح یک امید شمار ه ر بها شکست خوردند، از المناکترین روزهای زندگانیم اگ روزیکه غازی

نو که در دل های عمومی نور افشان مسرت و خوشحالی شده بود، واری های قطعی درخشانی برای فتح شهر

در وقت ظهر همان روز به ناگهان چنان یک شکستی پیش شود که در هیچ یک طرف یک غازی نام فرد آفریدۀ 

 ه ای شمرده می شود.واقعدیده نشود، حقیقتاً جگر خراش یک 

و در به دری های روز فرار از چوب فروشی به چنداول، علی الخصوص واقعۀ فرج بعد  آن سرگردانی ها باز

الشدۀ خواسته شدن به دربار رابرت، و در عین نومیدی در عین مفلسی، با ثروت رجعت از چنان تأثرات فجیعه، 

یکی از واقعات المناک روز شکست غازی ها که هیچ گاه  ن زمان پُر مزه ایست که فراموش ناشدنی است.در عی

خان پسر سلطان  از صحیفۀ خاطرم محمو نمی شود و آن فاجعۀ پارچه پارچه شدن شوهر عمه ام سردار قادر

 لیز می باشد.ها و نیزه های رسالۀ انگ کریچمحمد خان طالیی با شمشیر ها و 

سردار قادر خان در یکه توت نام قریۀ از قرای کابل، به همرای عایله اش که عمه ام یعنی خواهر پدرم می باشد 

احمد خان نام داشتند و دختران و  لمد خان و سومینش فضحو سه فرزندانش که یکی نادر خان، دیگرش شیرا

ه مانند دیگر زمینداران زیست می نمودند. در خانه و قالع بر زمینداری که ملک شان بود بیطرفاندیگر تعلقاتش 

هائی که بعضی اوقات علی الخصوص اوقات موسم خربوزۀ ده سوز، که  هیچ فراموشم نمی شود ایام آن زمان

وت نزدیک بود، حضرت پدر به همراه رفقا و عیال ها به خانۀ عمۀ که ما اورا "بی بی عمه" می گفتیم تبه یکه 

 ده سوز می بودیم. می آمدیم و هفته ها در آنجا و

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_takmalae_roydade_tareekhi_02
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_takmalae_roydade_tareekhi_02
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در روز نحوست اندوز شکست، که از همین سمت به وقوع آمده بود، سردار مشار الیه به همراه عیال و اطفال 

و دو سه نفر دهقان های خود شان، برای اینکه خود را از قتل عام آوازه افتاده گی وا رهاند، همینکه شکست آمد 

 کدام جای دیگر برسانند زیرا خانۀ شان در دم راه انگلیز ها افتاده بود.اینها هم روانه شدند که خود را به شهر یا 

پیموده بودند که رسالۀ سیک و گورۀ انگلیز که از آن طرف در تعقیب غازی های شکست هنوز نیم ساعت راه ن

همه مردان  قافلۀ فالکت زده در رسیدهن آت صاف بر شنو بر آمده بودند در یک دخورده از دروازۀ بیماروی شهر

را از دهقانان و خدمتگاران و خود سردار بیچاره را با شمشیر ها و کریچ ها آش آش یعنی پارچه پارچه کردند. 

باز هم رساله های بی رحم پی برده از زیر  ،پنهان کرده بود خود را در زیر چادریش شوهرعمه ام بیچاره حتی 

اش کردند که این فالکت پُر دهشت نیز از خاطرات چادریش کشیده در پیش روی زن و بچه و دخترانش تکه تکه 

 نا فراموش شدنی همان روز شکست بال اندوز به خاطر مانده است.

ن امیر عبدالرحمن خان به چاریکار در رسیدن است. حتی یک نامۀ امیری شان دما گرم قریب شآوازه های گر

سلی و خاطر جمعی می داد. مثالً نوشته بودند از بدخشان هم برای حضرت پدر آمده بود که در آن نامه پدر را ت

که: "من به روش جد امجد مرحومم، با خویشان و اقارب خود رفتار خواهم کرد و شما که سالهای سال به سبب 

 کشیده اید، در جبیرۀ مافات و مکافات آن کوشش خواهم ورزید و غیره"دوستیی پدرم و خودم زحمت ها 

ه آن خواسته شدن پدر از طرف جنرال رابرت و دادن تنخواه باقی مانده نیز بنابر پسان ها این هم معلوم گردید ک

سیاهۀ نام نویس دوستان و محبان امیر مشار الیه بود که به خواهش انگلیز ها از طرف حضرت امیر به آنها داده 

 شده و نام حضرت پدر هم در آن لسته مسطور بوده است.

ر به چاریکار می رسید اکثر مذاکرات و مفاهمات و شرایط صلحیه را با او مامورین انگلیز تا به وقتی که امی

و تخت  جاتتسویه نموده بودند. مردم هم خوش بودند که پادشاه افغانستان از خود افغانستان و وارثان حقیقی 

الن امارت خود وعده های عرؤسای اقوام و قبایل در باب ا به خانۀبه هر هر طرف افغانستان پیدا شد. امیرهم 

بر خیر افغانستان باشد و احسان ها و غیره  یخلیص دادن افغانستان را از چنگ فرنگی، به طریق صلح که مبنت

 نامه ها فرستاده می رفت.

که عطاء هللا  حضرت پدر مکتوبی به حضرت امیر نوشته و مرا برای سفر حاضر ساخته با سه نفر برادرانی

ل سدوزایی بودند، و از سال ها اخالصی به یخان، عنایت هللا خان، و حیات هللا خان نام داشتند، و از قوم وزیرخ

پدر داشتند و رفتنیی چاریکار بودند، اعزام نمودند. این نخستین سفر منست که به ماموریت تقدیم نمودن حضرت 

ابل به چاریکار می روم. دو شب در راه منزل کردیم نامۀ حضرت پدر را به حضور حضرت امیر معظم از ک

افتاده بجلک پایم از جایش بی جا شده یک  پبختانه در راه از اسددر روز سوم که شام آن به چاریکار می رسیم ب

 ناله ام را به زمین و یک ناله ام را به فلک بر می کشید.

ی مرا به نظارت یک اللۀ شان شقت به وقت شام به اردوگاه امیری رسیدیم. برادران سدوزایر زحمت و مبه بسیا

ه برادر بار و بنه گذاشته خود شان بعد االجازه به حضور امیر قبول فرموده شدند. این را هم بگویم که این س رب

ان نام برادرش با دیگر برادر خیت هللا ند. چونکه عنادر حضور امیر معروف و معتبر آدمانی شمرده می شد

بزرگ شان محمد افضل خان از همان آدم های هستند که در خصوص میانجی گری و نامه بری و آوری انگلیز 

ز خدمت کرده اند. نامۀ حضرت ابرا نآمد و به طرفی وها و امیر عبدالرحمن خان که هنوز در ترکستان بود، رفت 

و از کیفیت افتادنم از اسپ و بر آمدن بجلک پایم بیان  ضور امیری نمودند یم حپدر را نیز با خود گرفته تقد
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فرمودند. اگر چه برادران سدوزایی عرض کردند که محمود به درد نمودند. امیر همان دم به احضار من امر 

ت ضرسخت گرفتار است، همین که قدری تداوی کرده قابل شرفیابی حضور بشود حاضر خواهد شد، لیکن ح

 من تداوی بشود." جا به حضور خودامیر گفت: "همین 

 رفته به حضورش بردند.ش خدمت آمده مرا به آغوش گپییک دو 

 سالم لرزان لرزان پُر درد را به جا آوردم. فرمودند:

 م توستی؟واخ واخ بیچاره. فرزند بسیار نازدانۀ طرزی کاکای

ترک ازبکستانی و از افراد فراری های معیت شان بود، طلب فرمودند.  این را گفته جراح خود شان را که یک

دم حاضر شد و بر معاینه و مداوات پای من امر داد. اما پای من به درجۀ درد می کند که دکه دادن دست  همان

 انم یک سانست.با بر آمدن جبر آن 

به  رگاه فرش بودخنی را که در و گوشۀ قالی نه صرف نمودهمرد جراح به من نزدیک شده و کلمات تشجیع کارا

 دهیو مرا به زمین خوابان یک سو زده و در زمین با نوک کاردی که در کمر داشت یک گودالی کوچکی حفر نمود

آویزان شده در پوست و گاهش بر آمده پایم را که سراسر از جایلک بر آمده روا نکرده بجو به ناله و فغان من پ

ور به پای خود یک پچق محکم کرده و و از طرف بجلک ج مانده بود گرفته در چقوری که کنده بود وضع نمود

 انید. درد همان دم آرام شد. ه جایش در آمد و بنداشهای خوب محکم پیچبجلک بر آمده پس ب

مهربانی هم فرمودند، یک اسپ ابرش خوش رفتار هم با زین و لجام و لوازماتش بخشش و دیگر حضرت امیر 

ایام صباوتم که  ۀ مخصوص با فراش و خدمت گار برایم تعیین فرمودند. این است نخستین ماموریتیک خیم

 برای خدمت حضرت پدر سفر کرده ام.

نام موقع رسیدیم که  زمه"یت اردوی حضرت امیری تا به "الحاصل به این صورت تقریباً به پنج شش روز به مع

 زمه از کابل تخمیناً دو ساعت فاصله دارد.

یمه های دیگر نیز جلوه در این موقع بر سر یک تپه گک سبز خیمۀ بسیار بزرگ یک دیرکه بر پا و بعضی خ

حضرت امیر با شوکت و  احبان انگلیزی و از طرف دیگرنما بود. این مگر خیمه ایست که از یک طرف ص

حمن خان و بعضی افراد معیت شان آمده در این خیمه گاه معاهده نامۀ دوستی را شان افغانستان امیر عبدالر

همۀ عساکر خود را از کابل کشیده افغانستان را به 48لیز ها در طرف ء انگامضاء می کنند و بعد از امضا

 نمایند.لیم می سحمن خان تلربدات امیر عحضر

 وائیهای عاقالنهردم از اجراات فعاالنه و کاریک  امیر مشار الیه از ترکستان تا به موقع زمه که می رسید هیچ

قدار عسکر نظامی از طوپچی و پیاده و رساله از ترکستان و بدخشان و قدغن از انقاض . یک مارغ نشده بودف

زیر فرماندۀ غالم حیدر خان طوخی که از جملۀ فرار یهای پار دریای جمع نموده در لی خانی عر یشر میعساکر ا

ا اصالحات تا به آنجا در هر ج ان نظامیش بود به رکابش حرکت می نمودوده و در پیشتر ها هم از افسراو ب

و ها  ها و میرمه جا خان هنصب نموده آمده است. الزمه به کار برده، حاکم ها و والی ها از طرف داران خود 

آن سرزمین ها مسلحاً با بیرق با همه افراد رعایای زاده های کوهستان و کوهدامن اظهار اطاعت نموده صاحب 

ونیم لک  غ ها و قالع ها و قریه ها و دهات آن پرگنه ها تقریباً با یکورنا های شان در زمه و باسل و هها و د

، با بیرق غفیر خلق هاماشای این جمع بیعت نامه رسیده می رفت. ت یگر اطراف و اکناف همد. از بود دنفر موجو

علی  ل هاده های همه رنگ هایی که در دنیا موجود است، و نغمه های بسیار دلنواز سورنا ها و "دان دان دوم"
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هایی ه الخصوص جمعیت های حلقه بستۀ که چند نفر شاعر های دف زن در بین شان نشسته و قصیده ها و نشید

داکاری فو ست های فاحش انگریز ها و دالوری دید و عتیق غازی ها با فرنگی ها و شککه برای جنگ های ج

قوام چون محمد جان خان، میر بچه خان و غیره و غیره بسته بودند با صدا های بلند و نغمه های ارکردگان س

شا و در عین زمان ایان تماجمع می بودند که حقیقتاً ش پسند می سرودند و در هر حلقه به صدها انسان هاملی دل

 تحریک کنندۀ حسیات وطنی ها می گردید.

بود به  تپه لستان، از کابل در خیمه گاه که در سرالحاصل مامورین صالحیت دار ایمپراطوری هندوستان انگ

 ودند.محضور امیر آمده بعد از مذاکره و امضای معاهده عودت ن

من ی مذاکرات و اصول تشریفات مالقات شان معلوماتی ندارم چرا که نامه و چگونگ از فقرات و مواد این عهد

، زین کردن و تنگ ورزیدم که از دیگر سپاهیان و کوشش می مدر خیمۀ خودم و با اسپ ابرش خودم مشغول بود

شده بود. ۀ برایم بود که خیلی پسندیدۀ خاطرم انداختن اسپ را بیاموزم. این یک مشغولیت جدید کش کردن و لجام

ه را در دهنش انداختن برایم بسیار دشوار می نمود. به چند بار عملیات کشیدن و قیز اما مسئلۀ لجام را بر سر اسپ

. این نخستین بار است که ذوق سفر وب افگارم کرد آنرا هم آموختمدندانش آمده خشتم هم یک بار در زیر که انگ

 م را به خود جلب میکند.و شوق سپاهی گری حسیات

جنرال روبرت  میعاد اوتراق نموده بعد به سوی کابل حرکت نمودند.اینجا تا به وقت پوره شدن رت امیر ضح

نسوب، از ش مدصاحبان افغانی به خو ۀ زیادۀ خود شان را با بعضی سردارمقدار عسکر و بار وبن انگلیزی یک

دۀ انمسیل و دیگر همه اردوی مکمل و منتخب خودش را جنرال روبرت در زیر قوراه جالل آباد و سوی پشاور گ

یی دادن جنرال استوارت و عساکر محصورۀ انگلیزه ت ممکن به سوی قندهار برای رهاعخودش گرفته به سر

ند، رهایی دهند و قندهار را هم سردار ایوب خان می جنگ ی قندهار که به معیتغازی ها ارشفو یق یرا از تض

شرطنامۀ بود که با امیر عبدالرحمن خان در عهده  به مأمورین امیر تسلیم کنند. چرا این مسئله هم از جملۀ مواد

لیزی از چنگ سردار ایوب خان خالص شده به امیر تسلیم قوت انگ فته بودند یعنی قندهار را می بایستی بهگر

ۀ که نین هم شد. چونکه جنرال روبرت بعد از یک محاربۀ بسیار مدهش و خون ریزانو در نتیجه همچ کرده شود

زا طلب که در آنجا جمع آمده بودند، اجرا و آنها را مغلوب نمود، به سرعت موقع اقوام افغانیه غ کی ناموش  در مً 

ره ها و جنبه های غزات حمله پمهما امکن به قندهار رسیده به صورت ناگهانی از هر هر طرف بر کتله ها و 

نان شکست فاحش ایوب خان را چ ۀ قلعه هم از قلعه بر آمده اردوی سردارشدیده اجرا و عساکر محصورهای 

 .ا مکث و درنگ کرده نتوانستج دادند که تا به هرات در دیگر هیچ

سرتاسر تخلیه ۀ افغانستان را ها هم ده انگلیزخان گردیعبدالرحمن به این صورت قندهار هم تسلیم مامورین امیر

ۀ بروبرت آف کندهار را جنرال روبرت در این محاعنوان الرد ر و م نمودندعبدالرحمن خان تسلیامیر و به

 تخلیص قندهار احراز کرده است.

 ادامه دارد
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 16/02/2018        احسان هللا مایار

 تکملۀ رویداد های تأریخی 
 ) از خاطرات محمود طرزی(

 قسمت سوم
 

 در اخیر قسمت دوم موضوع خواندیم:

 هیافغانستان را سرتاسر تخل ۀها هم زیانگل دهیخان گرد رعبدالرحمنیام نیمامور میصورت قندهار هم تسل نیبه ا

 ۀمحارب نینمودند و عنوان الرد روبرت آف کندهار را جنرال روبرت در ا میخان تسل رعبدالرحمنیو به ام

 قندهار احراز کرده است. صیتخل

 و اینک به امتداد گذشته می پردازیم:

 از جملۀ شرایط عهد نامه که پسانها چیزی چیزی معلوم و ظاهر شده می رفت، این چیز ها به نظر بر می خورد:

ر که به انتقام خون کیوناری خراب و منهدم کرده شده آباد کرده نشود و هیچ بنائی در آن ساخته باال حصا -

 بده و یا مکتب و یا خیرات خانه که برای ثواب بوده باشد.آنشود مگر کدام 

حدود حاضره بر همین خط موجود است و بعد ازاین  به واسطۀ کومیسیون مخصوصی تحدید می شود.  -

هم شد که آن خط تا به حال به نام خط "دیورند" معروف است چونکه دیورند نام مامور  نینچنانچه هم چ

به شرطیکه در مابین یک منطقۀ بیطرفی  انگلیز با آن خط تحدید حدود افغانستان و هندوستان را نموده بود

 به نام "سرحد آزاد" گذاشته شده بود.

سابق که با امیر دوست محمد خان و امیر شیرعلی خان معامالت و مناسبات سیاسی دولتین کماکان به قرار  -

ر گونه اصالحات و اجراات خودش ه، باقی خواهد ماند. یعنی امیر افغانستان در داخل مملکت خودش به بود

، خود مختار مطلق العنان و در معامالت و مناسبت با دول و ممالک خارجه دولت ایمپراطوری زادآو  لمستق

، دولت ه نام مدافعۀ تجاوز روسیه بر افغانستانب خدمت شان را به عهده می گیرد. هندستان انگلستان آن

ر افغانستان پیشکش می یروپیۀ کلدار به حضرت امون یملیک و نیم غ لکمپنی انگلیزیۀ هندستان، ساالنه مب

لت افغانستان کار روایی بکند. سفیر دو کند تا با این مبلغ همه ساله در تحکیمات و تدافعات سرحد روس و

ربار دولت کمپنیی انگلیزیۀ هندستان به حضور وایسرای صاحب هندستان امیر خود مختار افغانستان به د

قبول می شود. کذا یک سفیر از مردم مسلمان هندستان، از طرف وایسرای صاحب به دربار حضرت امیر 

 صاحب خود مختار افغانستان قبول می گردد. وغیره و غیره...

چند فقرۀ عهدنامه، اگر چه لفظاً به لفظاً همچنین نباشد،  معلوم می گردد که به موجب این بنگریموب خچون  االح

لکن معنا و مادتاً از این به در هم نیست. چونکه وقوعات زمان آنرا اثبات کرده رفت افغانستان از زمان های 

حکومت فرزندش امیر حبیب هللا خان عبدالرحمن خان، و باز تا به آخر امیر های سابق تا به َدور حکومت امیر

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_takmalae_roydade_tareekhi_03
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_takmalae_roydade_tareekhi_03
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ا به هیچ صورت هیچ گونه معنی هبر همین گونه عهد نامه ها دستخط کرده آمده اند که در این گونه معاهده 

بلکه نیم مستقل دولتی شمرده شدنش الزم می آید. البت: چونکه یک حکومتی که در  "استقالل تام" دیده نمی شود.

مطلق العنان  نه تشکیالت حکومتی، تنها یک پادشاه خود مختار مستبد ته باشد وداخل ملک خویش نه قانونی داش

جالدان یعنی کاردانانش، هر روز به صد ها خلق  سازی، اسبابکه تنها به خواهش نفس خودش، یا بنابر سعایت و

زمین بیرون  خدا را از وطن و ملت به انواع عذاب ها  و ستم ها محو و نابود سازد و چون مسئله در یک وجب

 یز گفته و یک قدم رفته نتواند.چآید، بدون مشوره و رهنمایی و سایۀ حمایۀ انگلیز، هیچ تر از خاک افغانستان 

 آن چنان یک حکومت را چسان آزاد و مستقل تام گفته می توانیم؟

رسد، که مفهوم معانی حال در این یک تأملی کنیم که آیا این از چه پیشآمده است؟ به فکر عاجزانۀ ما چنین می 

حمایه، تحت حمایه، و غیره در زمان های سابق در پیش افغان ها  غیر مستقل،، استقالل، استقالل تام، نیم مستقل

شناخته نشده بود. حتی درین تاریخ و زمانی که ما در "زمه" هستیم، و عهد نامۀ آن موضوع بحث ماست، نیز 

 وم و معانی حقیقی این کلمات بدانند و یا نام آنرا بشناسند.هیچ کسی در آنجا ها وجود نداشت که به مفه

این فلسفه پردازی دپلوماسیانۀ امروزۀ من در آنوقت و زمان، در هیچ گوشۀ از گوشه های دماغ من، به قدر 

 گنجایش ذرۀ هم جایی نداشت!

مذهبی دارند. الجرم این اوت و دشمنی تعصبی دغیر دین شان یک ع دیگر اینکه افغان ها طبعاً و فطرتاً با مردم

 را که یک نعمت بزرگی می شمردند که به جای اینکه با چند کافر به کالم و پیام مجبور گردند، با یک کافر به

که "امیر امان هللا خان" )نواسۀ امیر  این مجبوریت را تحمل نمایند. این را از تجربۀ که در جنگ استقالل اخیره

حریرات ما از زمان حکومت او بحث دارد، به من حاصل شد که مال غالم عبدالرحمن خان( که در این وقت ت

که وزیر تجارت شده بود، در اثنای مذاکراتی که تشریح معنی استقالل به او می شد، او  محمد خان پنچات باشی

پوره  می گفت: "این چیزی که شما در باب استقالل می گوئید برای ما و ملک ما بسیار بد است. ما با یک کافر

 آورده خواهیم توانست؟"کرده نمی توانیم با ده، دوازده کافر چسان پوره کرده به سر 

بنده به فکر ناقص خودم این دو سبب را موجب تحت حمایه ماندن ونیم استقالل مستقل شمردن می شمارم که قول 

 پنچات باشی هم یک دلیل آن است.

نام دو جلد کتاب سوانح عمری امیر عبدالرحمن خان در هیچ جا  دلیل دگر اینکه ازاین کلمات در "تاج التواریخ"

هیچ فقره ای در باب این کلمات ذکر نشده است و نیز در دو جلد کتاب "سراج التواریخ" که به فرمایش امیر 

 حبیب هللا خان تصنیف شده، یک کلمه در باب این کلمه ها دیده نمی شود.

که اگر مفهوم معانی حقیقی این کلمات در "زمه" و زمه ئیان کلمات شناسا  بنابر این چون حال می اندیشم می بینم،

و پره زانته )لغت فرانسوی به معنی معرفی شده( شدۀ می بود، ممکن بود که بهتر و با شرف تر عهد نامۀ دستخط 

د. اردوی در کابل انگلیز خوب مضمحل شده بوکرده می شد. چونکه فرصت خوبی برای افغانستان داده شده بود. 

احساسات جهاد و غزا  نشدیدی در تضییق و فشار آمده بود در عموم اهالی افغانستا ۀقندهارش در زیر محاصر

تنها در "زمه" و کوهدامن، تقریباً یک و نیم لک و کشیدن فرنگی را از وطن در هر طرف به شدت رونما بود. 

ترصد یک امر بودند. علی الخصوص مو دتعدجملتاً م آدم مسلح موجود بود. اقوام و قبایل دیگر اطراف افغانستان

نگلیزان اقندهار و زمه ئیان تولید کرده می شد،  یکه اگر یک فکری در باب اتحاد و یگانگی در مابین غازی ها

 ، تک شان "اتک" می شد.امرا به چنان عهد نامۀ مجبور می کردند که با استقالل تم
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یعنی  -کین و بغضی که از نتایج اوالد های انباق های قوم مامد زی لکن وا اسفا هزار حسرتا! مسئلۀ رقابت و

اوالد سردار پاینده محمد خان، و باز در بین اوالد امیر دوست محمد خان به وجود آمده بود، این دو نواسه های 

را خیلی  یعنی امیر عبدالرحمن خان و سردار ایوب خان را آن قدر از هم دور ساخته بود، که انگلیز –کا کا را 

نه تنها در بین نواسه های عم بلکه در بین برادران سکه و برادران نسبت به همدیگر خود می دیدند. نزدیکتر 

اندر بغض و منافرتی پدیدار بود که امیر یعقوب خان می گفت:"خدا نکند من به زور همت ایوب سلطنت را 

او را تسلی و تشجیع بر مقاومت و پایداری  بگیرم." و این عباره را وقتی صرف نموده بود که بعضی اشخاص

نا امیدی نیست! چرا خود را تسلیم می کنید؟ برادر تان ایوب خان با اردوی  و می گفتند: "هنوز جای مودندمی ن

 هرات هنوز در آنجا حکومت می کند!"

یک جمیلۀ حسنۀ بسیار  در این واقعۀ "زمه" نیز عین همین حال بلکه بدتر ترش به وقوع آمده بود. مثالً انگلیز ها

 امیرعبدالرحمن خان تقدیم می نمایند که آنهم شرط ضرب و تنکیل ایوب خان است در قندهار.خوبی به 

عبدالرحمن خان، ایوب خان با فتوای مال های تحت حکم از آن طرف شنیده می شود که بنابر اعالن امارت امیر

لیز ها من خان را عین غزا با انگحاربه با عبدالرحنموده، مامیرعبدالرحمن خان حکم کفر را صادر  خودش، بر

 قرار داده بودند.

یکی از سبب های استعجال، در امضای عهد نامۀ "زمه" این شد که انگلیز ها در افغانستان همیشه از رقابت های 

اده کرده آمدند و در ر کین اوالد ها و نبیره های انباق های سدوزائیها و مامدزیها استفپُر بغض و همچشمی های پُ 

که با ازین باال تر چیزها هر "زمه" نیز به کار برده و به اینکه: "اگر تو نکنی یعقوب و یا برادرش ایوب خان 

 دم و حاضر و آماده می باشند!"

و  امیرعبدالرحمن خان این را هم می اندیشید که اقوام مختلفۀ افغان ها به این غلبه هایی که بر انگلیز ها کرده اند

این انقالب های پی هم حکومت امیر شیر علی خان و امیر یعقوب خان خیلی چشم سفید و سر کش گشته اند. از 

همه پیشتر اجراات اصالحات الزم دیگر که پسانها می اندیشیم گفته معاهده را امضا و شهر کابل را با یک ونیم 

ارتین یعنی قاطری، و دیگر بعضی لوازمات م)طوپ( لک روپیۀ نقد و سه هزار تفنگ دنباله پُر از قسم شنایدر و 

م  با یک دبدبۀ تمام در 1880از قبیل خیمه و زین و غیره تسلیم و تقدیم نمودند. امیر مشار الیه ماه جوالی سنه 

 شهر کابل داخل و دروازۀ قندهاری شهر نو شیر پر را مقر اقامت مؤقتی حکومت خود قرار داد. 

و من  از آن روز از مقربان و درباریان حضوری امیری شده ماندندآمده  حضرت پدر در اینجا به حضور امیر

 هم هر روزه با حضرت پدر به دربار آمده تا به وقت شام در آنجا می بودم.

 در حال و احوال حیاتیۀ ما یک تبدالت عجیبی پیش آمد
مرار حیات به سر آمده بود علی خان آزادانه در یک عالم ادبیات و احکومت امیر شیرده سالی که در زمان زدوا

حالی در مقابل دیگر گونه آزمایش های طبیعت در مجادله عالم زندگانی پویان شدن گرفته ام. هر روزه به دربار 

ی پادشاهی رفتن و در آن دربار نَو نَو چیز ها دیدن و نَو نَو چیز ها شنیدن، بر واقعات دیدنی ها و شنیدنی ها

و اکتسابات عالوه و اضافه نموده می رفت. مثالً درینقدر مدت، یعنی بعد از آن که گذشتۀ من دگر گونه معلومات 

را به تاراج برده بود، باز تا وقتی که حضرت امیرعبدالرحمن خان اول در چار  ای ماهعلی خان اسپ امیر شیر

حال آنکه در این  بخشش فرمود و با اسپ زین و لگام وغیره هیچ کار و باری نداشتم.کار اسپ ابرش را به من 

وقت ها چنان الفتی به اسپ و سواری اسپ پیدا کرده ام که در عالم خواب هم آن را می دیدم. یک تفنگ دو میلۀ 
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اران و سپاهیان متعددی که برای سرداران درباری از لوازمات سبک ولی خیلی دور زن هم پیدا کرده بودم. خدمتگ

رفته گسه چهار برابر تنخواه تقاعدی زمان امیر شیر علی خان افزونی  بود حاضر و آماده شده بود. تنخواه هم به

بسیار اعال و گل ها و درخت های لطیف داشت، و مال آن  مو یک سرایستان بسیار منظم و مزین که حما بود

 سردارانی بود که با فرنگی گریخته بودند، در "بابای خودی" نام محلۀ کابل تخصیص و بخشش فرموده شده بود.

 عسکر در آن وقت ها بر سه صنف تصنیف می شد:

 خانه بودند. پیاده و سواری و طوپعبارت از  اول: عسکر نظامی که

 یک چیزی شمرده می شد.دوم: خاصه دار که آن هم مانند ژاندارمه 

ار یا بیشتر قۀ سواری بود که بعضی خان ها و سردار ها تنخواه صد سوار یا پنجاه سونام فر اروانین سوخسوم: 

شت و در وقت ه و سوار را خود آن خان یا سردار تدارک و دایماً حاضر می دایا کمتر را گرفته اسپ و اسلح

 لزوم با سواران خود به جنگ یا دیگر خدمت حاضر می شدند.

 ن فرمودند.نف عسکر خوانین سوار ادخال و تنخواه پنجاه سوار را برایم تعییمرا درین ص ست کهاین ا

ار کار خوبی را انتخاب های نویست که برایم پیش آمده. پنجاه نفر جوانان سوفرمائید که این چه کارحال تصور 

کردن، و پنجاه اسپ خوب تندرست  و توانایی را خریدن، اسلحه و لوازمات شان را مکمل نمودن وغیره از چنان 

و حال باید به هر گونه کار های سپاهی گری با خبر شوم. با تفنگ  اسر بی خبر بودمست که تا بحال سرکار هائی

 اسپ با تفنگن دیاثنای دواندرو تازی ها نمودن یا اسپ را هر روز جوالن  ،دو میلۀ خود هر روز نشان انداختن

در به من کردن، با یک تلوارک خیلی ظریف و سبک که یکی از دوستان حضرت پدو میله به چپ و راست فیر 

میداشتم در اثنای تاخت اسپ سیب یا بهی را بر یک میخ می گذاشتند به هدیه کرده بود و من خیلی آنرا دوست 

ۀ من شمرده می م!( از مشغله های هر روزدنشان زدن )که یکی دو بار ران و ساغری اسپم را هم زخمی نمو

 شده بود.

یها و رکثر در وقت های عصر به همرکاب حضرت امیر به هوا خوم نمودن و علی االاینها، به دربار هم دواسر

 گردشها رفتن هم داخل وظایف یومیۀ من بود.

علی الخصوص از بَر نمودن صیغه های صرف و مبتدا ها و خبر های نحو عربی را از آخند صاحب سبق گرفتن 

غیر تحمل می هی گری ام ایافته عالم سپوار نو ود که در میان این قدر کار های مزه دار خوشگآن چنان بالیی ب

 نمود. 

از عمر بان عربی چرا این قدر یک چیزی واجبی شمرده می شد، که یک مدتی نمی دانم که این صرف و نحو ز

ارسی و یا زبان افغانی که زبان فجوانان وطن را صرف و محو می نمود. در حالیکه از صرف و نحو زبان 

ها و ذهن ها را با " ضرب یضرب ضربا": و یا "  های وطنی خود ماست، حرف واحد نمی آموزانند. چشم

 را" کور و کر می سازند.ضرب زید عم

ر این علم صرف و نحو خوب خوانده گاین واردات ذهنیۀ خود را چون از آخند صاحب می پرسیدم می گفت: " ا

 صورت صحیح و درست خوانده نمی شود." نشود، قرآن شریف به هیچ

ر گردید، بدین صورت که مذکومن خان حرلدابوالحاصل این روز ها و ماه های اوایل حکومت حضرت امیرع

 .حیاتیه ام را تولید نمودتبدالت و انقالبات 
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ه فعالیت و چه مشغولیت چات وجراات و چه اصالحچه ا امیرحال یک قدری نظر انداز شده ببینیم که حضرت 

 :به کار برده اند

ن وقته افغانستان چنانچه سابقاً هم اشاره شده بود، حضرت امیر در مقابل بسی اشکاالت نسبت به وضعیت عمومیه آ

 هاانگلیزر بر طرف نشده روساء و سرداران و خوانین و مال هایی که نوز غایلۀ قندهار سراستک تنها مانده بود. ه

عبدالرحمن خان را نیز یکی از دست نفوسند که امیر ، هر یک چنان صاحب نفود ومالکا مغلوب کرده اندر

یر میان پیوستگان و با اان و طرفداران سرداران با فرنگارند. بعضی بازماندگگان خود شان می شمنشاند

الً به یک خانی ایوب خان، خواهان هر یک ازینها نیز چنان مدهش غوایلی بود که بر طرف کردن آنها اوعلیشیر

سای ضرورت و احتیاج می داشت. از روسیاست پرورانه  یک تدابیر بسیار قوه عسکریه نظامیه منتظم و ثانیاً به

کار به حضور حضرت امیر با دار معروف غازی ها، یکی میربچه خان کهدامنی بود که او هنوز در چارنام

 نفوذش به سالم آمده بهمرکابی شان به کابل آمده هیچ تمرد و سرکشی نداشت. و زیر حکم ادفراجمله 

علی خانی معلومات عسکری پیدا کرده بود و آدم امیر شیرغالم حیدر خان چرخی که در سابق هم در عسکری 

فعال و جراری بود جلب توجه امیر را نموده اوالً به منصب کرنیلی اردلی حضور و رفته رفته نظر به درایت و 

 صداقتی که داشت ترقی کرده می رفت.

 ادامه دارد

 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/ehsan_m_takmalae_roydade_t

areekhi.pdf 
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 21/02/2018        احسان هللا مایار

 تکملۀ رویداد های تأریخی 
 ) از خاطرات محمود طرزی(

 مچارقسمت 
 در اخیر قسمت سوم موضوع خواندیم:

بود که او هنوز در چارکار به حضور حضرت  یخان کهدامن ربچهیم یکیها،  ینامدار معروف غاز یاز روسا

 .نداشت یتمرد و سرکش چیشان به کابل آمده ه یحکم و نفوذش به سالم آمده بهمرکاب ریبا جمله افراد ز ریام

کرده بود و آدم  دایپ یمعلومات عسکر یخان یرعلیش ریام یکه در سابق هم در عسکر یخان چرخ دریح غالم

و  تیحضور و رفته رفته نظر به درا یاردل یلیرا نموده اوالً به منصب کرن ریام بود جلب توجه یفعال و جرار

 رفت. یکرده م یکه داشت ترق یصداقت

 و اینک به ادامۀ قسمت سوم:

آمدیم بر "مال مشک عالم" و "مامد جان خان غازی". این ها از دبدبه و دارات خود شان فرو نمانده بودند. وقتیکه 

صاحب" از خانۀ خودش که در طرف های "سنگ تراشی" می بود، می بر آمد و تا به "مال مشک عالم آخند 

شیرپر به دربار حضرت امیر می آمد، هنوز خودش از خانه نه برآمده می بود که نفری مریدان و تفنگ چیان 

 صداقت کیشان او دو لینه تا به شیرپر می رسیدند که تقریباً چهل پنجاه دقیقه مسافه دارد.

 مد جان خان" نیز به همین طور.از "ما

امیر سه کندک که هر کندک از هشتصد نفر مرکب بود در ظرف دو سه ماه  به درجۀ ممکن تعلیم و قواعد یافته 

و با اسلحۀ جدیده که از انگلیز ها گرفته بود، مسلح شده به دست آورده توانست و دیگر عسکر های نظامی پراگنده 

 می رفت. شده را آهسته آهسته جمع کرده

پس اول اجرااتی که کرده همین بود که یک روزی که مال مشک عالم و مامد جان خان به دربار آمدند، بنابر 

ترتیباتیکه از پیشتر گرفته شده بود، در حالیکه آنها در حضور بودند عساکر نظامی اطراف نفری های شان را 

روز به طرف ترکستان روانه نموده و در اثنای  گرفته خلع اسلحۀ شان نمودند و خود شان را حبس و در همان

راه در یکی از منازل سر های شان را بریده با جسد های 

 شان در زیر خاک نمود. 

 بعد از آن به پاک کردن دیگران پرداخت.

: ضمن نوشتن فقرۀ باال در ذهنم یادداشت تایپست

موضوع به شهادت رساندن دو شخصیت بزرگ ملیی 

ال مشک عالم آخند زاده )رح( و غازی افغانستان، اعنی م

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_takmalae_roydade_tareekhi_04
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محمد جان خان وردگ )رح( به خاطرم آمد که در رابطه با این موضوع مهم تأریخی کشور در اثر مرحوم میر 

غالم محمد غبار سال ها قبل چیزی خوانده بودم که واجب دانستم تا دوباره به آن اثر مراجعه نمایم و این رویداد 

 نندگان گرامی را در آن شریک سازم.را از نظر گذشتانده و خوا

همین  660و  659نزدم موجود است، عکس را مالحظه کنید، آقای غبار درصفحات آقای غبار که از اثری در 

اثر باالی همان دو شخصیت بزرگ و محترم به اتکای مأخذ مطالبی نگاشته که از دید بنده توجه مبرم محققین 

. نسبت به اطالۀ بیان در اثر که کمتر رابطه ای با نظر مطلوب بنده دارد، رویداد های تأریخی را ایجاب می کند

 مطالب خاص ایکه  رابطه با دو شخصیت و غازی های بزرگ افغان دارد آنرا اقتباس نموده و ثبت می نمایم.

 آقای غبار می نگارد: 658در صفحۀ 

کشور را که در دسترس او در کابل قرار هانی آن قهرمانان گ..."پس امیر )عبدالرحمن خان( به یک حملۀ نا

داشتند از قبیل جنرال محمد جان خان غازی وردکی وبرادرش محمد افضل  خان، عصمت هللا خان جبارخیل، 

جا مردم مبارز و نجیب کشور را  معمول انگلیس ها در هر نمود... با روش عام و سبهرام خان جبارخیل محبو

 را و اتهام در بین جامعه بدنام کرده از بین می بردند. ...با زور پروپاگند، جعل اسناد و افت

 200سوار به شهر مزار به نام تبعید اعزام نمود و توسط  200جنرال محمد جان خان را مخفی توسط  ،امیر

سوار دیگر از مزار، که آن جوان مرد )غازی محمد جان خان وردگ( را نمی شناختند، در یک منزلی شهر 

 ...."مزار اعدام نمود

 همان اثر می خوانیم که: 659در صفحۀ 

مردم  ن"مال دین محمد مشک عالم اندری که بعد از کشته شدن جنرال محمد جان خان )غازی، وردگ.ا.م( در بی

می زیست در بدل قهرمانی هائیکه در برابر تجاوز انگلیس نشان داده بود از طرف امیرعبدالرحمن خان عنوان 

ز آنکه در برابر فشار امیر با رهبران جهاد، عکس العمل شدید مردم شد امیر در صدد "موش عالم" گرفت. بعد ا

 ("...408سراج  صفحه  3دلجوئی بر آمد. ...)جلد 

م( بُمرد و پسرش عبدالکریم به رهبری 1886مطابق  1303ربیع االول 10"در هر حال مشک عالم دو سال بعد )

 (." 496صفحه  2و جلد  996صفحه  3مردم بر ضد امیر قیام کرد. ...)همان اثر جلد 

 شود: ، تکراراً عرض میبا مطالعۀ اظهارات مستند مرحوم غبار و نوشتۀ مرحوم محمد طرزی که می نویسد

پس اول اجرااتی که کرده همین بود که یک روزی که مال مشک عالم و مامد جان خان به دربار آمدند، بنابر 

ترتیباتیکه از پیشتر گرفته شده بود، در حالیکه آنها در حضور بودند عساکر نظامی اطراف نفری های شان را 

ز به طرف ترکستان روانه نموده و در اثنای گرفته خلع اسلحۀ شان نمودند و خود شان را حبس و در همان رو

 راه در یکی از منازل سر های شان را بریده با جسد های شان در زیر خاک نمود. 

بی عجی تفاوتما می بینیم که در هر دو، یکی از شاهد عینی )طرزی( و دیگر آن )غبار( به روایت سراج االخبار 

موده و همان است که در باال یاددهانی شد تا محققین در مورد به مشاهده می رسد که ایجاب مطالعۀ بیشتر ذا ن

توجه نمایند و یکی از این نوشته ها را به نفع دیگر آن که برخی از تأریخ معاصر ماست، اصالح نمایند. در این 

 ارم.د مورد اختصاصاً اشاره به برادرم داکتر سید عبدهللا کاظم می نمایم، زیرا به نوشته ها و استدالل وی باور

 و بر می گردم به اقتباس و پیوند به گذشته:
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: بعد از آنکه جنرال روبرت عنوان :الرد آف کندهار" )مقصد خودش( را به واسطۀ خالص کردن وقایع قندهار

قندهار از محاصرۀ ایوب خان حاصل کرد، آنرا به هیئت مامورین امیرعبدالرحمن خان که از کابل فرستاده شده 

نموده از راه چمن و کوه "کوژک" که از نتیجۀ این محاربه به دست آورده بودند، از خاک افغانستان بودند، تسلیم 

 بیرون شدند.

هیئت مامورین اول سردار کالنی بود که سردار محمد عزیز خان نام داشت و پسر امیر محمد اعظم خان و این 

زی بود که کریچ آویخته شدۀ کمرش خیلی شوهر همشیرۀ امیرعبدالرحمن خن بود. یک آدم بلند قامت ریش درا

ً به شوالیه های قدیم اوروپا که در بعضی تاریخ ها دیده شده مشابهت می رساند.  دراز یک کریچی بود. عادتا

مغرور متهور یک آدمی بود. از روایاتی که در حق او حکایت می شد کمترکی به یادم مانده که در یکی از 

 پدرش امیر محمداعظم خان به وقوع آمده بود و او در آن محاربه قوماندان بود.محاربه های داخلی که در زمان 

می گویند در روز جنگ از غرور و تهوری که داشت بر فیل و در میان حوزۀ فیل یک چوکیی بلندی  گذاشته با 

فتاده ا کریچ درازش بر سر آن چوکی نشسته در میدان جنگ شده بوده است، که در نتیجه به همرای فیلش اسیر

 به حضور عمش امیرشیر علی خان آورده شده بوده است.

فرهنگ  -دوم سردار شمس الدین خان از مامد زائیان رحیمداد خیلی بود که شخص جربزه )زیرکی، شایستگی

 عمید( دار محیلی بود.

با یک غیر ازاین دو شخص دوسه اشخاص مهمی دیگری هم بود که اسامی شان را به خاطر آورده نمی توانم، 

مقدار عسکر نظامی و خاصه دار و طوپ و خوانین سوار و لوازمات آن که در قندهار به عوض انگلیزان قایم 

و در اصالحات و اجراات به قرار دستورالعمل ها و سر رشته هائیکه خود امیر به آنها اعطاء می نمود مداوم 

 بودند.

ها فارغ نبوده برای آوردن حکومت را به دست در عین زمان سردار ایوب خان هم در هرات از کار روائی

 خودش، اجرای فعالیت می داشت. 

یک روز خبر رسید که سردار ایوب خان با لشکر انبوهی از هرات بر قندهار حرکت نمود و بعد از چندی خبر 

به  هاررسید که عساکر امیر عبدالرحمن خان شکست خورده به قالت نام قلعۀ مستحکمیۀ که سه روزه راه از قند

 سوی کابل گفته مسافه دارد، متحصن گشته اند و قندهار را سردار ایوب خان ضبط نمود.

این خبر صاعقه آسا تاثیر مدهشی بر حضرت امیر اجرا نموده و در ظرف یک هفته با قریب پنجاه هزار نفری 

 ت نمود.نظامی و خوانین و سوار و خاصه دار وغیره به سرعت خارق العاده به سوی قندهار حرک

و این نخستین سفر حرب من است که به معیت یک پادشاه حرکت می کنم. چون این سفر باز پس آمدن ندارد، 

لهذا قبل از آنکه از کابل برآیم از بعضی دیدنی ها و شنیدنی هایی که در ظرف این یک سال و چند ماه حکومت 

 یهایم را عرض کنم:امیرعبدالرحمن خانی در کابل دیده ام، بعضی به خاطر مانده گ

اول چیزی که بخاطرم مانده مراسم جشن عروسی خود امیر مشار الیه است که با بی بی حلیمه نام دختر عمۀ 

خودش که آن عمه بی بی شمس جهان نام داشت و از دختران امیر دوست محمد خان بود و پدر دختر میر واعظ 

مامور و مؤظف یک خاندانی بودند. "سردار محمد  که از سادات بود و "اباعن جد" به وظیفۀ وعظ و خطابت

یوسف خان" که یکی از پسران امیر دوست محمد خان و مامای عروس و به واسطۀ میانجیگری پبدا کردن دختر 
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را برای امیر خیلی تقرب به دربار امیری پیدا کرده بود، همۀ پیشکاره گی این عروسی از طرف دخترخیل در 

 عهده گرفته بود.

این عروسی عادتاً مانند دیگر عروسی هایی که درج شده آمده بود، اجرا پذیر گردید. اما بعضی نوی ها مراسم 

و آتش بازی ها و فانتزی های ساز و سرور دیده می شد. چراغ ها و آئینه بندان ها بر همان اصول های سابق 

روی خانۀ خود مان یک نوی و زمان امیر شیر علی خانی بود. اما حضرت پدر )طرزی ا.م( در میدانی پیش 

تازه گی به طرز مرغوبی در چراغان به کار برده بودند. بر دیوار صاف و مسطحی که سرتاسر میدانی پیش 

روی کوچۀ خانۀ ما را احاطه نموده بود به دستخط یکی از خطاطان خوش نویس یک دو فردی که متضمن بر 

شکیل داده تکرده بودند که حقیقتاً شایان تماشا یک منظره ای  تبریک بو با سفید آب نوشته و آن نوشته را چراغان

 بود.

یک باند موزیک عسکری هم از طرف حضرت امیر در آن میدان در شب ها اجرای ترنمات می نمود. فوج فوج 

اهالی از آنجا در می گذشتند ونعره های سالمتی امیر و مبارکبادی می کردند. حتی که خوب به یاد دارم حضرت 

 ر با بعضی خاصان حضور خود در یک شب تشریف آورده بودند.امی

روز "اورای عروس" را هم خوب به یاد دارم. خانۀ عروس در "دروازۀ الهوری" نام محلۀ کابل واقع بود و 

خانۀ حضرت امیر در "مرادخانی" بود. االی واالی "اورا" از دروازۀ الهوری بر خیابان بزرگ چمن مرنجان 

 پل محمود خان( عبور نموده به مرادخانی رسانیده شده بود.و باغ شاه از )

عروس را در جاپان نام، هودج بسیار مذهب و مجللی که بر دوش آدم ها برده می شود، نشانده بودند. جاپان 

عروس را به صد ها جاپان ها و دولی ها و فیل های حوضه دار و هودج دار و سردار و خوانین اسپ سوار 

ای عسکری کندکهای نظامی که به نظام قدمه در پیش رو حرکت داشتند، در هر هر صد قدم تعقیب، موزیک ه

یک بار توقف و با طوپ و تفنگ آتش کرده، باز به حرکت می افتادند. جوانان سردار زادگان، غالم بچه گان 

رده می رفتند حضور امیر در پیش رو و جاپان عروس "اسپرلو" یعنی اسپ تازی ها و سالح اندازی ها اجرا ک

که خود محرر عاجز نیز در آن روز یکی از اسپرلوئیان بودم. این است که با این االی واالی عروس تا به خانۀ 

 داماد رسانیده شد.

چنانچه شاهان و امرای سابق باالحصار را برای اقامت خود شان انتخاب کرده بودند و باز امیر شیرعلی خان آن 

"شیرپر" را و حاال امیرعبدالرحمن خان به نام "ارگ" یک قلعۀ خیلی مختصر تر  را برای خود موزون نیافته،

از شیرپر به طرز بسیار خوشنما و در عین زمان برای مقابلۀ اسلحۀ آن وقت و زمان خیلی مستحکم را بنا نهاد، 

بیخ  م کیوناری ازکه ساختن این چنین یک قلعه خیلی ضروری هم می نمود، زیرا باالحصار را انگلیز ها به انتقا

و بن خراب و آباد نکردن آنرا شرط گذاشته بودند. قلعۀ شیرپر هم ناتمام و اگر بر همان نقشۀ که امیر شیرعلی 

 خان کشیده اتمام آن آرزو کرده شود، هم وقت و هم خرج بسار گزافی الزم می آمد. 

 ارگ داده بود. بنابر این یکی از جملۀ کار های پیشترش از سفر قندهار امر به ساختن

حضرت امیر قبل از آنکه از افغانستان به طرف روسیه بر آید، عیالی که داشت وفات یافته بود و فرزندی هم از 

آن داشت که آنهم وفات یافته بود. این عیال داری امیر بعد از فرار شدن او به طرف روسیه و قایم شدن حکومت 

عبدالرحمن خان به معیت والدۀ حضرت امیر در قندهار نظر بند  یراین عایلۀ امامیرشیرعلی خان بر افغانستان، 

بودند. جدۀ من، والدۀ پدرم "بی بی حوا" که یکی از زنان نام دار و معروف افغانستان شمرده می شد ودر قندهار 
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نام اباعن جد وطن موروثی شان بود متوطن می بودند. زمین داری بسیار و قلعه و باغ میوه دار در "میانجوی" 

موضع بسیار خوش آب و هوای وادی "ارغنداب" قندهار خریداری و آباد کرده بودند. امیر شیر علی خان هم 

بنابر پاس اینکه عم بزرگش "رحمدل خان" بود که او به قدر شش ماه در قندهار مستقالً حکومت هم کرده بود، 

ظر بندی شدیدی که بر والده و عیال های دایماً در مراعات خاطرش می کوشیدند. با این مناسبت ها بر رغم ن

 امیر عبدالرحمن خان بود، دایماً بهر گونه همدردی ها و مدد ها و رفت و آمد ها می پرداختند.

اینک آورده شدن والده و تعلقات باقی ماندۀ شان از قندهار نیز یکی از جملۀ کار هائیست که پیش از سفر شان به 

 سوی قندهار اجرا شده بود.

 ه داردادام
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 04/03/2018                  احسان هللا مایار

 تکملۀ رویداد های تأریخی 
 ) از خاطرات محمود طرزی(

 مپنجقسمت 
 

 موضوع خواندیم: چهارمدر اخیر قسمت 

حضرت امیر قبل از آنکه از افغانستان به طرف روسیه بر آید، عیالی که داشت وفات یافته بود و فرزندی هم از 

وفات یافته بود. این عیال داری امیر بعد از فرار شدن او به طرف روسیه و قایم شدن حکومت آن داشت که آنهم 

امیرشیرعلی خان بر افغانستان، این عایلۀ امیر عبدالرحمن خان به معیت والدۀ حضرت امیر در قندهار نظر بند 

انستان شمرده می شد ودر قندهار بودند. جدۀ من، والدۀ پدرم "بی بی حوا" که یکی از زنان نام دار و معروف افغ

اباعن جد وطن موروثی شان بود متوطن می بودند. زمین داری بسیار و قلعه و باغ میوه دار در "میانجوی" نام 

موضع بسیار خوش آب و هوای وادی "ارغنداب" قندهار خریداری و آباد کرده بودند. امیر شیر علی خان هم 

ان" بود که او به قدر شش ماه در قندهار مستقالً حکومت هم کرده بود، بنابر پاس اینکه عم بزرگش "رحمدل خ

دایماً در مراعات خاطرش می کوشیدند. با این مناسبت ها بر رغم نظر بندی شدیدی که بر والده و عیال های 

 .امیر عبدالرحمن خان بود، دایماً بهر گونه همدردی ها و مدد ها و رفت و آمد ها می پرداختند

رده شدن والده و تعلقات باقی ماندۀ شان از قندهار نیز یکی از جملۀ کار هائیست که پیش از سفر شان به اینک آو

 سوی قندهار اجرا شده بود.

 و اینک به ادامۀ گذشته:

دیگر عیال وارۀ امیر در ترکستان روسی مانده بود، که دختر یکی از "میر های" معتبر و معروف ترکستان 

به "بی بی دختر میر" زبان زد شده بود و اوالدی از او نیآمده بود. لهذا یکی از کنیزکان  ماوراء النهر بود و

پرورانیدۀ خودش را به حضرت امیر تقدیم و از آن دو پسر پیدا شده بود که یکی را "حبیب هللا" و دیگرش را 

یش از سفر پم یکی از واقعات خواسته شدن این عیال ها و اوالد ها ه  "نصرهللا" نام نهاده بودند. این است که

. آن روزیکه به استقبال شهزادگان تا به "مهتاب باغ" نام موضع رفته هیچ فراموشم نمی شود که قندهار است

بودیم و در آنجا به خدمت شان رسیدیم که هر دو شهزادگان در زیر نظارت صاحبزاده غالم حیدر نام، خان با 

نی استقبال کنندگانه را به آنها معرفی و پذیرایی می کردند. به سن و سال نفوذ کوهستانی و یک اللۀ معمر ترکستا

شهزادگان را در این وقت از یک یک قیاس باید کرد که کاله های قره قولی که از کابل با دیگر البسه ها و اشیا 

از تو و آن از من" "این ها برای شان رسیده بود، هر دو برادر بر سر کاله ها که "این از من و آن از تو" و یا 

 گفته در مابین خود چنگاو می شدند تقریباً به سن پنج و هفت سال تخمین می شدند.

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_takmalae_roydade_tareekhi_05
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_takmalae_roydade_tareekhi_05
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وسی و دیگرش مراسم عزاداری که در خانۀ خود مان هم دو مراسم بزرگ اجرا گردیده بود. یکی مراسم عر

 حه گیریش می گویند.تفا

عروسی ازدواج همشیرۀ سکه ام "همدم" بود که با عنایت هللا خان وزیر زادۀ سدوزایی با امر و خواهش حضرت 

دبدب یک ممی شد، اجرا گردید خیلی مطنطن و امیر که همه مصارف و مخارج عروسی هم از کیسۀ خودش 

وشی ها و خرمی ها شده عروسی بود. در مدت یک هفته خانۀ ما عادتاً یک بهشت انواع ساعت تیری ها و خ

بود. رفقای همزول و هم قراغم )؟.ا.م( از سردار زادگان و خانزادگان و غالم بچه گان خاص حضور امیری که 

روز مراسم عروسی اکثر ، چون محمد نعیم و محمد صفر و غیره دراین چند داز ترکستان همرکابش  آمده بودن

 ی گذرانیدیم.اوقات یکجا با هم به انواع ساعت تیری ها وقت م

عزاداری فاتحه گیری جده ام "بی بی حوا" بود که در قندهار وفات یافته و خبر مرگش به کابل آمده و سه روز 

مراسم عزاداریش در خانۀ ما اجرا می شود. حضرت امیر در هر سه روز هر روزه خودش بالذات بر مقام فاتحه 

را به جا رساندند. جدۀ مرحومه همه امالک غیر منقولش را و احتفال این مراسم  زگیری نشستند و به بسیار اعزا

که در میانجوی قندهار داشت قبل از وفات خود به فرزندش حضرت پدر تملیک نموده بودند. آن تملیک نامه و 

دار والدۀ مرحومۀ شان به کابل به آنجا را ناظر محمد صدیق نام کار حساب  و کتاب اراضی و لوازم زمین داری

دند. حضرت پدر چناچه دیگر اراضی و امالک خود شان را به دیگر فرزندان خویش تملیک ور آورده بحضور پد

ار را که از والدۀ شان ارثاً و تملیکاً مانده بود به نام هو بخشش  نموده بودند این اراضی و عقارات میانجوی قند

 و والده ام تحریراً تملیک فرمودند. محرر عاجز

تا در بارۀ ازدواج ها و زوجه  دارمدر نظر بنده، مایار در این فرصت 

های امیرعبدالرحمن خان لحظۀ تأمل نموده و در مورد تعداد شان 

نحوی ه روشنی اندازیم. گرچه این مطلب از دید محیط ما افغان ها ب

گی می نمائیم ، لیک در جهانیکه ما زندمی شودفتاده تلقی اپیش پا 

موضوع زوجه های یک پادشاه و تأثیر گذاری آنها در جامعه اهمیت 

 داشته و نمی توان آنرا نادیده گرفت.

عالیق بنده در این رابطه مطالعۀ چند سطر از نوشتۀ محمود طرزی 

 است که در صفحۀ اول همین مقال چنین می نگارد:

از  یکیدختر مانده بود، که  یدر ترکستان روس ریام ۀوار الیع گرید "

 یب یو به "ب" معتبر و معروف ترکستان ماوراء النهر بود یها ری"م

خودش را به حضرت  ۀدیپروران زکانیاز کن یکیبود. لهذا  آمدهیاز او ن ی" زبان زد شده بود و اوالدریدختر م

 "را "نصرهللا" نام نهاده بودند. گرشیهللا" و د بیرا "حب یکیشده بود که  دایو از آن دو پسر پ میتقد ریام

آنرا در پهلوی این  فوتوی عنوانامیرعبدالرحمان خان" که سفر نامه و خاطرات "جهت معلومات مؤثق کتاب 

نوشته از نظر می گذرانید، روی دست گرفته و روی موضوع خاص زوجه های امیر مطالب مربوط آنرا بیرون 

 .نویسی نموده که از نظر خوانندگان گذارش می یابد

 )امیر عبدالرحمن خان می گوید( همین اثر می خوانیم که: 228در صفحۀ 
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یه گذاشته بودم با نوکر های سعیال و دو پسر خود حبیب هللا خان و نصرت هللا خان را که در رو "در این وقت

را که در قندهار بودند احضار کردم. در ماه ذی  فرستاده بودم طلبیدم و نیز اقوام خودخود که نزد آنها  محرم

 و مادرش یکی از اقوام من بودند دختر مالعتیق هللا صاحب زادههق عیال دیگری که  1297الحجه الحرام سال 

یوسف ان فراهم آمد. کوچکترین اوالد من  تزویج نمودم. این تزویج به توسط و در خانۀ عمویم سردار محمد

یال و مادر و خواهر و پسرهایم که عین منکوحه است. در مدت قلیلی تمام خانواده و محمدعمر خان از بطن ا

سال ها مرا ندیده بودند همه یکجا نزد من جمع شدند. شکر خدا را به جا آوردیم که این نعمت اقبال را بعد ازاینکه 

 رزانی فرمود."تقریباً دوازده سال آواره بودیم و زحمات زیاد وصدمات زیاد دیده بودیم به ما ا

 "ریدختر م یب ی"بمتوجه شده اند که مرحوم طرزی در بارۀ زوجۀ امیر می نویسد که امیر ازخوانندگان گرامی 

صاحب اوالد نشده بلکه از یکی از کنیزکان "تقدیم شدۀ وی" دو پسر پیدا شده که یکی آن "حبیب هللا" و دیگرش 

 "نصرهللا" نام نهاده شده بودند.

 می کند در باره تحقیق بیشتر نموددر این مرحله با یک واقعیت عجیب مصادف می شویم که ایجاب از دید بنده 

 تا به ُکنه و اصل آن پَی برده بتوانیم.

در نوشتۀ مرحوم طرزی به وضاحت می خوانیم که از یکی از کنیزکان "تقدیم شده" نام می برد. "تقدیم شده"  -1

 ن طریق وصلت را نشنیده ام. تقدیم شده مترادف است با چی؟اصطالح ایست که در روابط زناشوئی چنی

 طوریکه در باال خواندیم که امیر می گوید: 228در صفحۀ  -2

 یگذاشته بودم با نوکر ها هیهللا خان و نصرت هللا خان را که در روس بیو دو پسر خود حب الیوقت ع نیدر ا "

 . ..."دمیمحرم خود که نزد آنها فرستاده بودم طلب

 است که مطلب از خواستن "عیال" و دو پسر به کابل کی است؟سؤال 

 ؟"ریدختر م یب ی"بدو پسر و یا مادر 

 جائیکه از مطالعۀ این اثر استنتاج شده می تواند از زوجه های امیر چنین یاد شده است: تا

 هیمن اثر می بینیم که چنین تذکار شده است:34در صفحۀ 

نوشت که می خواهد دختر خودرا به من تزویج نماید،  به پدرم محمد خان حاکم هرات، روزیر دربا"در این وقت 

ه و دخترش را نامزد من نمود، از این کار دوستی بین مشارالیه و پدرم خیلی مستحکم تفرپدرم خواهش او راپذی

 گردید."

 می خوانیم: 193در زیر عنوان فصل ششم صفحۀ 

 عزیمت به اوره تپه -1

وز دیگر، از خجند مجدداً روانه شده خیال داشتم به طرف خوقند بروم، گفتند گدار ها برف پس از اقامت سه ر

به طرف اوره تپه روان شدیم و قاصدی با چهار هزار روپیه نزد پسر های زیاد گرفته لست. آن راه را ترک گفته 

ده ام، ولی شما باید در خوقند فرستاده پیغام دادم که من عازم اوره تپه ش ندمیر جهان دار شاه که در خوقند بود

میر جهان دار شاه اقامت داشته باشید تا مجدداً از من به شما خبر برسد، البته مطالعه کنندگان به خاطر دارند که 

بود و شیر علی خان اورا اخراج کرده بود. پسر های او که حاال نزد آنها قاصد فرستادم، پدر خود را  پدر زن

کشته بودند و به جهت این کار روس ها آنها را حبس کرده بودند، ولی بعد از سه سال من از آنها ضمانت نموده 

 آنها را مستخلص کرده بودم. ...
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 نیم:سفر نامه می خوا 36همچنان در صفحۀ 

عبدالرحیم خان سابق الذکر از ترقیات من حسد ورزیده به مخالفت من شروع به فساد کرد. روزی به پدرم اظهار 

داشت که پسرت به شرب شراب و کشیدن چرس معتاد شده است. حال اینکه ابداً چنین عملی را نداشتم، چون 

نزد پدر زن خودم به م از بلخ فرار نموده خیلی جاهل بودم و از سرزنش های پدرم به تنگ آمده بودم مصمم شد

در حینیکه مخفیانه مشغول تهیۀ فرار بودم، نوکر های من ارادۀ مرا به پدرم اطالع دادند. پدرم  هرات بروم.

وده تمام اردل ها و غالم ها و نوکر های مرا صحت دارد، مرا حبس نم تحقیقات به عمل آورده چون دید این فقره

 ازمن گرفت. ...

 از زوجه های امیر عبدالرحمن خان در ذیل نام می بریم:ق شرح فوبا 

 " زبان زد شده بود.ریدختر م یب یب دختر میر جهان دار شاه که " -1

 .دربار، محمد خان حاکم هرات ریوزدختر  -2

نام محمد عمر خان به دنیا آمده و ، که از بطن وی کوچکترین فرزند وی  هللا صاحب زاده قیدختر مالعت -3

 .شتدا

مورد مادر شهزادگان، حبیب هللا خان و نصرهللا خان در باال یاد شده که بحث بیشتر ازاین را ایجاب نمی در  -4

 کند.

 ادامه دارد
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 03/2018/ 12        احسان هللا مایار

 تکملۀ رویداد های تأریخی 
 ) از خاطرات محمود طرزی(

 مششقسمت 
 

 

 :میخواندخاطرات طرزی  پنجمقسمت  ریدر اخ

و بخشش  نموده بودند  کیتمل شیفرزندان خو گریو امالک خود شان را به د یاراض گریحضرت پدر چناچه د

ً یشان ارثاً و تمل ۀقندهار را که از والد یانجویو عقارات م یاراض نیا مانده بود به نام محرر عاجز و والده ام  کا

 فرمودند. کیتمل راً یتحر
 می نگارد: ، زیر عنوان سه سطرهاینک به تعقیب آن محمود طرزی

 باب هفتم

نمایش از طرف ذاکر و ده خوجه، جنگ از کابل، ملحق شدن به اردوی شکست خوردۀ قندهار، سه روز اوتراق، حرکت 

فتح، توقیف و استنطاق، یغما،  قندهار، روز دوم از طرف شهر کهنه و کوهنکار، وقایع جنگ، شکست ایوب خان و فتح

 تاراج، بعد از سه ماه حبس از وطن اخراج.

ی شود که برای من عاجز آدمی زاد یک تماشا گاه عالم زندگانیش شمرده م تبدالت و تحوالت احوال انسانی، برای هر فرد

یب وغریب دیده آمده شده است و آن حکایه می کنم، تماشا های عجنۀ عالم حیات تا به هنگامی که از نیز درین تماشا خا

چون خوب دیده شود بر دو قسم تقسیم می شود: که یکی ایام تقاعدی و گوشه نشینی و دیگرش این زمان خدمت و مأموریت 

 می باشد.

حضرت امیر در چارکار اسپ ابرش را بمن بخشش فرمودند، از همان روز حرص وهوس اسپ سواری و روزیکه از 

دن اشعار و از بر کردن صیغه های صرف پی هم ربه خود جلب نموده که هوس های جمع ک سپاهی گری حیات مرا چنان

مشغول گشته. در حالیکه در این مدت سپ های ابرش و کهار ایکاری مانده، همۀ هوش و گوشم به قطار حرف های لغو و ب

سواری خودم سه اسپ سواری معین است که با اسپ سر وکاری. حال تنها برای  ده پانزده سال نه اسپی داشتم و نهچار

ه ر  یکی هم ابرش و دیگرش سیه کهار بسیار بلند و دوند ترکمانی سوم یک کهار خرمایی که از نسل عربی و قطغنی ک  

این، پنجاه اسپ دیگر همراه سوارش هم در زیر امر و قوماندۀ  ول و شوخ و شنگ اسپ است. غیر ازگرفته شده وخیلی مقب

 شاخانۀ عالم زندگانیم از نمایشنامۀ شیرین و خوشگوار صحنۀ این تیاتر حیات شمرده می شود.امن است که این پردۀ تم

 حضرت پدر، گاه گاه به حضور حضرت امیر اخطار می نمودند که:

ت و تدارکات عسکریه شما را کمتر مشغول می بینم اکثر اوقات را به امورات ملکی صرف می فرمائید، حال آنکه به ترتیبا

 هنوز ما به تنظیمات عسکریه اشد احتیاج داریم.

 ، خواهید دید که در آن باب هم بیکار نه نشسته ام.حضرت امیر می فرمودند: چون روزش بیاید

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_takmalae_roydade_tareekhi_06
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_takmalae_roydade_tareekhi_06
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زیکه از کابل حرکت و به "مهتاب باغ" سه روز اوتراق و حاضری سان عسکر را دیدند، به واقعی که همچنین بود. در رو

از پیاده و طوپچی و سواری نظامی و خوانین سوار و غیره تقریباً بیست و پنج هزار عسکر جنگ آور خوب مسلح را که 

 به قوماندۀ و امر و نهی خودش سوق می داد، مالک بودند.

عسکریه به کمال انتظام اجرا می شد. سه قوماندان نظامی داشت که هر سه نفر غالم حیدر نام داشتند. اثنای راۀ سوقیات در 

ی هم می گفتندش(، و سومش ډیکی غالم حیدر خان طوخی، و دیگرش غالم حیدر خان اورکزی )که غالم حیدر خان لن

 بحث رفته بود.غالم حیدر خان چرخی که در باب های سابق هم از آن 

الم حیدر خان چرخی ، رفته رفته بنابر صداقت و اخالص و جسارت و درایتی که داشت تا به منصب نائب ساالری این غ

سلوک و مهربانی را پیش گرفته بود. حتی به یاد دارم که در  امیر اهالی هم خیلی حسنای راه با ترقی نموده است. در اثن

رض کردند که: "پلتنی ها یعنی نفری نظامی باغ انگور ما را به یکی از منزل های نزدیک غزنین بعضی اهالی باغ دار ع

 تمام ها چور کردند."

امیر که در اثنای حرکت بود، حکم توقف داده بر قوماندان های نظامی امر نمود که نفری متجاوز را به همه حال حضرت 

که آنها محرک چور و یغمای انگور های پیدا و به حضور حاضر نمایند. بعد از چند دقیقه، دو نفر را به حضورش آوردند 

 باغ دهقان شده بودند.

به سانها شنیده بودیم که در وقت عودتش از قندهار که ش هر دو نفر امر داده، بریدند. پحضرت امیر به بریدن یک یک گو

نای راه باز همچنین یک از نهاده بود، در اثاجراأت شد، تناک ظالمانۀ خودش آغ افغانستان را مالک گردیده بود و به هاتمام

 و عرض صاحبان باغ به وقوع آمده بود که در آن وقت امیر به جواب عرض عارضان چنین گفته بود: غواقعۀ با

"خوبست. شما که خیرات و میراتی به روح آباء و اجداد تان کردنی بودید، اینک همین انگور های چور شدۀ تان را همان 

 خیرات میرات حساب کنید".

لی کوشش می نمود که زود تر خود را به "کالت" برساند تا مبادا قبل از رسیدن خودش به آنجا، از طرف قندهار امیر خی

، امید موفقیت برای امیر در صدی ین می شدرا از کالت پس پا نکنند، اگر چن کدام حملۀ آمده، اردوی شکست خورده اش

یکه قندهار را گرفتند، به خوردن چرم و چکل و عیش و نوش ردجمافیانش بطرنمی ماند. حال آنکه ایوب خان و ا ده باقی

در باب تعقیب شکست خوردگان و منحصن شدگان کالت نکرده بودند. حضرت امیر با اردوی  مشغول شده هیچ اقدامی

جسیم خود در ظرف یک هفته خودش را به کالت رسانید. روز رسیدن ما به کالت روز فیروزی بود. شکست خوردگان 

علی الخصوص  ، همه اسباب و سامان خود شان را بای داده بودند.الکت اشتمالی بودند. اکثر سران و سرکرده گانبه حال ف

زیر پوش چون زیر پیراهن و زیر جامه خیلی محتاج بودند. صاحبزاده غالم حیدر کوهستانی که او هم  به خیمه و لباس

یشتر خودش را ز ترکستان به کابل آمد، از همه پرت امیر ایکی از صداقت کاران و دوستان قدیم و در این بار که حض

تقدیم نموده، از معتمدین و مقربین حضرت امیر گردیده بود. چون با حضرت پدر نیز رفاقت و صمیمیت زیادی داشت، از 

ن حوایج آن رو حضرت پدر صاحبزاده صاحب را در خیمۀ خود شان گرفته، حوایج مالزمه اش را آماده نمود. دیگر محتاجا

 آشنا مدد رسانی نمودند. را نیز دیگر سران و سر کردگان با هم

 ین شهریست که بعد از کابل می بینم: اول غزنین، دوم همین کالت.مکالت دو

چیز ها خوانده بودیم،  غزنین که در باب آبادی و عظمت و علم و ثروت و زینت و معموریت آن در بسی کتاب ها بسی

آن  در آن نیافتم. یک قلعه باره و برج داری بر یک موقع بلندی و باز یک تپۀ بلند تر از آن کههیچ چیزی از آن چیز ها 

هم برج و باره دار، یک قلعۀ در میان قلعه می باشد و باالحصارش به شمار می رود. ما چون به شهر داخل نشدیم، از 

جز غزنین اط راس، یعنی محل والدت این محرر عقوانسته است، دیده و نوشتم. چون مسبیرون بهمین شکلی که چشمم دیده ت

بوده، خیلی آرزومند دیدن آن وعلی الخصوص زیارت "حکیم سنایی" که در جوار آن به دنیا آمده ام، بودم. در یک روز و 

 شبی که در غزنین بودیم غیر از زیارت ها و خرابه ها دیگر چیزی دیده نتوانستیم.



  

 

 

 5از 3

های شهر و دکان  اهرام مانندی یک قلعۀ برج و بارو دار و در داخل آن قلعه خانه"کالت" هم بر یک تپۀ مخروطی الشکل 

 ، شهر کالت نامیده شده است )نام کالن ده ویران(.های پست و غیر منظم بهم جمع آمده

 رسیدن اردوی ما یک جان تازۀ به شکست خوردگان کالت نشینان پخش نمود.

های ما در کنار یک شیلۀ آبی در زیر درختان بید زده شده بود. از روزیکه  سه روز در اینجا امر اوتراق داده شد. خیمه

از کابل در روز سفر موزه هایم را در پا کشیده بودم تا به اینجا نه در شب و نه در روز،هیچ برون نه بر آورده بودم. بنابر 

 راحت دادم.این در اینجا یک حمامی کردم و هم مدت یک شبانه روز بدون موزه پاهایم را است

تصلیح نموده، بعد از سه روز  حضرت امیر شکست و ریخت اردوی شکست خوردۀ کالت را تا به درجۀ ممکن تعمیر و

اردو را یک سره به جانب قندهار حرکت داد. مانند شیری که به شکار خود چون نزدیک می شود، چسان آهسته آهسته و 

. اینک حضرت امیر نیز به همان طور رفتار نموده، در ظرف سه اط کارانه برای حملۀ قطعی خودش حرکت می کندیاحت

، روز در پیش شهر قندهارجلوه آرای مهابت گردید. تا به این موقع که جهت شرقی و دروازۀ کابلی، قندهار گفته می شود

الور و با تدبیر ما هیچ فرد آفریدۀ از طرف اردوی سردار ایوب خان در مقابل برای مقابله و مجادله دیده نشد. قوماندان د

 صن را می خواهد بگیرد.ازاین وضع دشمن استنباط نمود که دشمن ترسیده و وضعیت تدافعی و تح

که در جهات هزاره یک تدبیر بسیار با تأثیر امیر این بود که قبل از آنکه از کابل حرکت کند، یکی از قوماندانان خودش را 

عبدالقدوس خان نام داشت که یکی از فرزندان سردار سلطان محمد خان طالیی جات به کارروایی مشغول بود و سردار 

می باشد از همان راه هایی که در بقیۀ پروگرام به او نشان داده بود، بر هرات سوق نموده بود. سردار موصوف با تدابیر 

ا را به وعده ها و وعید رویاء و قبایل آن طرف ه نشایسته حرکت کرده، پیش از رسیدن خودش به هرات بسیار مردما

 ت، هراموفق شده بود و به آن صورت قبل از آنکه قندهار گرفته شود های عبدالرحمان خانی به طرف امیر جلب نمودن

 به دست افتاد. چون استناد گاه رجعت سردار ایوب خان هرات بود، این خبر پیش از یک شب به حضرت امیر رسیده بود.

هم یک اظهار شادمانی و در عین زمان قوت موجودۀ خود را  هم دشمن را بی دل و الن واین خبر را اعپس برای اینکه 

 اه شهر قندهار رسیده بودند، به یک نمایش بزرگ عسکری امر دادند.به دشمن نشان بدهد، فردای همان شبی که در پیشگ

ری با دیوار های قلعۀ ار به شکل یک مربع کمترک مستطیل خود در پیش دیده های ما در یک دشت همواهقندشهر 

خوشنمای خودش پدیدار افتاده بود. در این جهت شرقی، شهر نسبت به جهت غربی آن، باغ و درخت و مزرعه کمتر است. 

ست تعبیه کرده بودند. در دامنه ها و سر های این تپه گکها که به سوی شهر متوجه اردوگاه را در پشت تپه های خشک و پ

کم را بسیار  تیبی کهرقدیمه و جدیده و صنوف ثالثۀ عسکریه خودش را به یک وضع و تاست، از نصف شب طوپخانۀ 

بر نشان بدهد و رعب و هیبت را در دل دشمن بنشاند، ترتیب و تعبیه نمود. همینکه آفتاب جهانتاب اشعۀ نخستین خودش را 

امیری نیز عموماً به آتشفشانی و گله یر تفنگ ها و طوپ های اردوی ه نور افشانی آغاز نهاد، شلیک و فتالل و جبال ب

ای حرکات هو مانوره  .م(؟)باری مبادرت ورزید. تقریباً به قدر یک ساعت با فیر های آتش طوپ و تفنگ و رسم های گجید

مختلفۀ عسکریه با موزیک های مختلف اآلهنگ اجرا نموده شد و هر کندک که میدان مانوره پس به اردوگاه که در پشت 

ع بود می رسیدند، از راه های عقب باغ ها و مزرعه هایی که به جهت غربی شهر می رفت، یکی تپه های پست موضو

ضربۀ مدهش  کبعد دیگر سوق شده می رفتند. مقصد این بود که دشمن را به سوی شرق متوجه ساخته از جهت غرب ی

آب بود، به آن طرف سوقیات سبز و پ ر  رو قطعی زده بتواند و نیز چون جهت شرقی شهر کم آب و جهت غربی شهر س

عسکریۀ خود را دوام داده رفت. اردو تا نزدیکی های نیم شب به تمام ها در باغ ها ومزرعه های آن نواحی تمرکز نموده 

 توانست.

آن شب عجیب شبی بود. خوب به یاد دارم که حضرت امیر در خیمۀ بزرگ یک دیرکۀ خودش نشسته و قوماندان و افسر 

در اطرافش حلقه بسته به روشنی خیره ای که از یک دو شمعدان نشر می شد، ردگان  جنگی اش های عسکری و سرک
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نشان می داد و در خصوص محاربه و چگونگی حرکات و سوقیات  ،نقشۀ جنگ را که خودش بصورت کروکی می کشید

یه به حصۀ ما رسید. پول ها را زار روپهمذاکره می کردند. سه ماه تنخواه عسکر و سرکردگان را توزیع نمود که مبلغ دو 

 گرفته به خیمه گاه خود مان عودت نمودیم تا ما هم بر سپاهی های خود تقسیم کنیم.

در آنجا از وقوع یک واقعۀ ناگواری خبر شدیم که پسانها باالی ما خیلی گرانبها تمام شد و آن حادثه این بود که برادر اندرم 

در قدر و حیثیت در پیش پدر از من خیلی کوچکتر و به خدمات خصوصی  شیرمحمد خان، که ازمن به سن بزرگتر و

ستفاده به همرای قرآن ا حضرت پدر مأمور بود، در وقتی که نقل عسکر از شرق به غرب اجرا می یافت از فرصت باال

آتی بیانات  شریفی که حضرت پدر قرائت آنرا هر روزه وظیفه داشتند، به طرف قندهار فرار نموده بود. در این باب در

 داده می شود.

که فردای آن داخل میدان محاربه می شویم، بر گردیم. نفری سواران من تنخواه های خود شان را گرفته باز بر شبی حاال 

و کنایه ها پراندن  بر یک دیگر شان بعضی کتره ها اند، همۀ شان مسرور و به سخنان تشجیع کارانه و رجز های دلیرانه 

ها به غزل سرایی و بعضی یه تیمار داری اسپ های خود مشغول بوده، همۀ شان شاد و خندان دیده می شدند. و بعضی از آن

من همین  یا آنکه آنرا حس نمی کردم، یگانه تصور و اندیشۀنداشتم و  شۀیدخودم از تهلکه ناک بودن محاربه هیچ خوف و ان

را مظهر شده باشم. امیر  ثال و اقران خود بیشتر توجه حضراتبود که چگونه کاری بتوان کرد تا روز دیگر از دیگر ام

من از همه پیشتر اسپ می تازم و  که می دیدم، میدان های محاربه می بود که گویا خواب هایاثنای  راه کثر در الحتی ا

 ره.غی

آن شب به تمام ها به تعبیه و سوقیات عسکریه و جابجا کردن غند ها و کندک ها و طوپخانه ها را به مواضع الزمه اش 

بود که ازاین  نزدیکی های صبح بسر آوردند. در جهت مقابل هم به سرعت تمام حرکات حربیه شروع شده بود. چونکه

خود  فوق العاده به حرکات تعبیۀ عسکریهایوب خان به سرعت  دستۀ حربیه حضرت امیر خبر گرفته قوماندان های سردار

 شان درین سمت تشبثات و اقدامات می نمودند و لیکن هنوز موفق نشده بودند که محاربۀ پیشدار ها شروع شد.

 چوکات دیدنی های خودم از قرار ذیل تصور کرده می توانم:یعنی  –این روز محاربه را در دایرۀ کادرو 

ر آخر این کوه ذروه کنگره داری می باشد و دآسای ار کوه دیوار" که یک ر طرف راست ما مانده "کوه نگر دکندهاشهر 

ز دامنه کهنه می نامدش، در جبهۀ مقابل ما افتاده، در طرف چپ ما یک دشت هموار ا" که حال شهر شهر مشهور "نیمروز

 های کوه نگار تا به حد باغ ها و مزرعه ها دوام نموده آمده است.

وه که به دست اردوی سردار ایوب خان است، که در دامنۀ کعلی خانی و جلوی عصر امیر شیراوی گپ های بزرگ  طو

قوماندۀ یکی از سرداران قندهار برای حمله بر بونه زیر در   وار قندهاری و هراتی وغیرهنگار تنها با دو هزار خوانین س

ده" اج "دو جناح چپ عسکر ما در زیر حمایۀ آتش طوپ های بزرگ شان تعبیه شده بود. خود سردار ایوب خان بر سر بر

عبارت از یک خاک پشته یا برج خاک گشتۀ نشسته با مصاحبان و اطرافیانش چای صبح خود در جهت اخیر شهر کهنه  که

از هم ریختۀ تپه ها، تشکیل دهندۀ شهر کهنۀ معیتش دیوار های کهنۀ جنگ آوران  ررا می نوشد. عساکر نظامی و دیگ

یزی بود. در عین زمان شهر قندهار را هم به این قلعۀ کهنه خیلی مستحکم یک چ هک دندر های مدافعه کرده بویروز را سپن

 صن گاه در آورده، خط مواصله را با شهر نیز در زیر امنیت گرفته بودند.حشکل مدافعه و ت

 اردلی"ر مسلح و "پ  فنگ های دنباله ا ترا که باین طرف خود حضرت امیر سه کندک هر یک هزاری عساکر خاصۀ خودش 

تلون های جیم سفید و کمر بند های سر شانه یی کارتوس دار چرم های و پ گفته می شدند و با جاکت های گلنارخودش 

و  ر هاعقب باغ ها و درخت زار ها و ج   یک الله زاری تشکیل می دادند با شش عدد طوپهای دنباله پ ر در شان براق خود

ید کردۀ خودش به وضعیتی که بر ود. خوانین سواران را در عقب تشحجوی های مقابل شهر کهنه تعبیه و تحشید نموده ب

جناح راست، مرکز همه ثقلت قوای خود را برای دو مقصد سوق  طرف امر داده شود، رسیده بتوانند نگاه داشته بود. درهر 

 داده بود. 
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که با هم مرابطه و  ندراۀ ممکن در زیر تضییق و فشار آورده، نگذخط مواصلۀ شهر را با قوای خارج شهر تا به درجاوالً 

 مراوده بتوانند.

 ثانیاً شهر قندهار را هم در زیر محاصره و مهاجمه داشته باشند.

وش ها و دیده و دود های کثیف تیره گی اورنگ، گلحظه به لحظه در شدت است. صدای های غلو طوپ و تفنگ جنگ 

ران یکی ار است، آمده بر پ های دشمن که که در دامنۀ کوه نک. در این اثنا یک گله از طومی داد را لرزش و پ ِرشایم ه

از سپاهیانم خورده و شکم اسپش را شکافته در گذشت. اسپ با دو پا بر هوا شده و سوار از پشتش مجروحاً بر زمین افتاد. 

اسپ در حالیکه روده هایش بر پاهایش می پیچید به جوالن افتاده تا از نظر غایب شد. جوان بیچاره که از مردم قندهار و 

 اعت بعد وفات یافته بود.داشته به خیمه گاه بردند که سزمری نام داشت دیگر رفقایش بر

 را به عهده گرفته بود. بر یک اسپقوماندان فعال و دالور ما حضرت امیر با تدبیر خودش بالذات سوق و ادارۀ جنگ 

ودی بود سوار و چتر بادشاهیش را چتری سمند سیه زانویی که یال و د م و هر چار پایش تا زانو سیاه و جامه اش زرد نخ

گاه در مرکز چتر زرین کارش پدیدار می گردیدی، و از بردارش بر سرش گرفته، گاه به جناح چپ گاه به جناح راست، 

 بارن گ له باری دشمن نمی اندیشیدی. 

اندۀ جنرال فرامرز مر زیر قوکه با کندک ها و طوپ های دنباله پ ر و سواری نظامی و رساله که دقلب گاه یعنی مرکز را 

خان بود و از غالمان تربیه یافته و فراریان خودش بود. بنابر این مالحظه در موضعی بیشتر بیان گردید تحشید و به محاربه 

تشدید می نمود که غیر از عساکر منتظمۀ سردار ایوب خان که مستحکمۀ شهر کهنه را مدافعه می کنند و خود سردار 

 ن طرف بر برج "داده" نشسته چای نوش جان می فرمودند. ...موصوف هم در همی

 ادامه دارد
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 03/2018/ 16        احسان هللا مایار

 تکملۀ رویداد های تأریخی 
 ) از خاطرات محمود طرزی(

 مهفتقسمت 
 

 :میخواندخاطرات طرزی  مششقسمت  ریدر اخ

جنرال  ۀقوماند ریو رساله که در ز ینظام یدنباله پُر و سوار یمرکز را که با کندک ها و طوپ ها یعنیقلب گاه 

 دیگرد انیب شتریب یمالحظه در موضع نیخودش بود. بنابر ا انیو فرار افتهی هیفرامرز خان بود و از غالمان ترب

شهر کهنه را مدافعه  ۀخان که مستحکم وبیسردار ا ۀماز عساکر منتظ رینمود که غ یم دیو به محاربه تشد دیتحش

 فرمودند. ینوش جان م یطرف بر برج "داده" نشسته چا نیکنند و خود سردار موصوف هم در هم یم

 اینک به ادامۀ از گذشته:و 

اهالی شهر و اطراف و نواحی قندهار که به صورت ایله جاری در زیر قومانده و تشویقات طالب ها و مال ها با 

ند. دو مالی بزرگ سوته و کارد غزا گفته، تجمع نموده بودند، آنها هم در همین جبهۀ مرکز مقابل افتاده بود

حد قندهار که مردم برای شان اعتقاد و اعتماد داشتند یکی مولوی عبدالرحیم آخندزاده و دیگرش مولوی عبداال

امیرعبدالرحمن خان فتوای شرعی صادر کرده  پوپلزی نام داشتند به زور جبر اعیان حکومت ایوب خانی بر کفر

عبدالرحمن خان را عین غزا با فرنگی دانسته و دروازۀ جنت  و به آن سبب اکثر مردمان قندهار جنگ امیر بودند

را به روی خود بازیافته دوان دوان بر روی ُگله های طوپ و تفنگ آمده می روند و به صد ها تلفات داده می 

 افتند.

بار از طرف جناح راست یک نفرسواری از عملۀ باشیان به تاخت آمد، بشارت داد که سه کندک ایوب خانی یک 

من خانی بود که در حخود را تسلیم کردند و این همان سه کندک کابلی عبدالر یبه عسکر ما سالمی گرفتند، یعن

عبارت از شکستی های کالت هستند، به ایوب خان  سردار ایوب خان و عمال امیر عبدالرحمن خان که جنگ

ربه استعمالش کردند، که در این بار سالم و اطاعت کرده بودند و از آن سبب خلع سالح نشده بودند و در این محا

 با عادت خود، خود سالم کردند.

گرفتند. این چه اعجب  خبر دیگر رسید که دو کندک نظامی ما به ایوب خانی سالمی هنوز کمی نگذشته بود که

 چه اغرب نظام! عسکر و این

ونصف قنداق یک ک ارابه طوپخانۀ دامنۀ کوه نگار به گلوله باری خود شدت داده می رود. حتی یک ُگلۀ آن ی

را که در قات درخت ها و سپر های کنار های َجر ها موضع گرفته بود، تخریب نموده، لنگش  طوپ دنباله پُر ما

 ساخت.
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را دیدم که به سرعت برق از جاییکه بود، این موضع طوپ لنگ گشتۀ خود به تاخت آمده و نجار  رحضرت امی

وپ را پس بر ارابه سوار نکرد، از آنجا مفارقت را آورده تا آن ط -ییعنی نفری فن -های موجودۀ سفر مینائی 

جوی ها و جر ها را پوشانیده و راه را برای  یننمود. بعد از آن امر به بریدن درخت ها و یا آن درخت ها

 پیشرفت طوپخانۀ خود باز نمودن را آغاز نهاد.

وپ های شان کار طمنۀ کوه نگار به زیر حمایۀ آتش در این اثنا ناگهان دیده شد که سواران ایوب خانی که در دا

روایی داشتند مانند سیل آبی از جناح چپ ما از عقب بر بونۀ اردوی ما هجوم شدیدی آوردند. حضرت امیر بر 

سوار خوانینی که جناح چپ اورا محافظه می نمود، امر داد که هجوم بالمقابل نموده، روی سوار دشمن را 

چون از جز و تام های این دو هزار سوار می باشد، این امر قوماندان معظم را به یت من بگردانند. سواران مع

لو برداشتن به سبب  کمال دلخوشی و رغبت تلقی نموده، به جهتی که امر داده شده بود، جلو برداشتیم. این ج

َکج و َوج یک بر و مانعه های َجر ها و جوی هایی که دو طرفۀ هر جوی و َجر با درختان  وضعیت و اراضی

 دیگر غلطیدۀ محاط است، چندان آسان کاری شمرده نمی شد.

در کوچکترم بود که خودم بر اسپ کهار نقوماندان اول سواران خودم، خودم بودم. بعد از من نوراحمد نام برادر ا

تخصیص نام سپاهی خودم  برای سواری غالم حسین خرمایی و اورا بر اسپ سیۀ کهار خودم و اسپ ابرش را هم

ها یعنی عساکر سواری زمان امیرشیر علی خانی به  هکرده بودم. این غالم حسین چون اکثر عمرش را در رسال

 سر آورده بود خیلی پُخته و در فنون سواری ممتاز یک آدمی بود.

جا وظیفۀ ضابطی ارکان حربی ما را به یدن فنون سپاهی گری بود، هم بر دیگر سپاهیان هم معلم من در آموزان

می آورد. کتلۀ عمومی سواران اگر چه از عقب َجر ها و جوی ها بر دشت هموار در عقب اردوی حربی برای 

لو برداشتند و ما هم تا نهری بود جلمدافعه ومحافظۀ بونه به قرار امر سردار سواران که "بهادر بیگ" ماوراء ا

سر ارکان حرب سواران ما غالم حسین امر توقف از آن در یک موقعی رسیدیم که افیک جایی با آنها تاختیم. بعد 

 داده، گفت:

ا و جوی ها را بهر صورتیکه باشد گذشته بتوانیم، خط رجعت سواران دشمن را تهدید ما ازاین نقطه اگر َجره

 ه بخش خواهد شد.دبهادر بیگ ما خیلی فایخواهیم کرد و ممکن است که برای فیروزی و کامیابی سواران 

سپاهیان را به فرود آمدن و اسپ های خود شان را از جلو گرفته از جوی گذرانیدن و چون از َجر این را گفته، 

 بگذرید پس سوار شدن و هر جایی که ادنا امید مرور از آن باشد گذشتن و غیره قومانده داد. ...

 ده بیان کنم:حاال از وضعیت منظرۀ که این وقت در پیش نظرم افتاده تا به درجۀ که در لوحۀ خاطرم مان

داری موجود است که به دست راست آن کوه نگار و در دامنه های در مقابلۀ جبهۀ ما یک دشت پستی و بلندی 

نشده بود. چنان به نظر  آن طوپهای ایوب خانی قطار است. این طوپ ها به جز طوپچی با دیگر هیچ فردی تقویه

عبارت از مالها و طالب ها و افراد ایله جاری  د پوش کهمی آمد که بسیاری از دستار داران و دو پته داران سفی

رعایا بودند، در عقب طوپ ها به صدا های "یا چاریار" ها ونعره های "غزا دی غزا" ولوله انداز بودند. سوار 

 های که جناح راست طوپها را محافظه می کردند، همان بود که بنابر حرص و طمع اولجه بر بونۀ اردوی ما که

ومفرزۀ ما اینک از  ده است، هجوم برده اند ودر مقابل همین است که سواران ما جلو بر داشته اندنما عقب میدان

قات درخت ها و َجر ها و جویها در بر آمدن است. در جناح چپ طوپها، خرابۀ قلعۀ شهر کهنه واقع است که 
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مسلح و طوپ های دنباله پُر  تینی )نوع تفنگ.ا.م.(رخود حضرت امیر با کندک های سرخ پوش، با شنایدر و ما

 خود، با ِحدت و شدت بر آن هجوم برده که مدافعه کنندگان قلعه َکم مانده که اظهار عجز نمایند.

این است وضعیت میدان محاربه به درجۀ دایرۀ کادری دیدنی خودم، در وقتی که از َجر ها و درخت ها به میدان 

رکانک حربیۀ مفرزۀ کوچک ما که تقریباً پانزده یا شانرده نفر محاربه رئیسک ا بر آمدیم، ازاین وضعیت میدان

 به میدان بر آمده و دیگر ها هم در بر آمدنست، چنین تصویری کرده گفت:

سواران ایوب خانی را سواران عبدالرحمن خانی که به مقابله بر آمده اند، به همه مغلوب می کنند. ببینید فیر 

عاجز می ماند. در جناح راست قوۀ مکمل ترین ما  سوار در پیش فیر پیاده خاصه دار پیادۀ ما هم شروع نمود.

در زیر قوماندۀ خود پادشاه دشمن را زیر فشار سخت آورده. طوپهای آن خیلی بی مدافع و تنها مانده. بهتر همین 

 نمائیم. ببینیم چه می شود؟ است که ما از جانب چپ سر راست بر طوپ خانه حمله

جلو! گفته اسپ خودم را قمچین و تلوارکم را از غالف کشیده بی آنکه به عقب خود بنگرم، جلو ! یا هللاو همه من 

بر داشتم. تا یک حدی که نزدیک شدم، دیدم سپاهی های طوپچی ایوب خانی به سرعت جوت ها یعنی تسمه ها 

آنها جهیده، به عقب هایی که آن طوپ ها را می کشند، می برند و بر پشت  سمان های طوپ ها را از اسپیو ر

ساکر امیری خط مواصلۀ طوپ ها را با شهر کهنه بریده بودند چون به عقب دیدم از جملۀ همه عفرار می نمایند. 

اران معیت خودم اول برادرم نوراحمد جان را دیدم که ده قدم دور تر از من سیه کهار خودش را دوانده، می وس

قدری  ازده سوار دیگر ما به تاخت می آیند. جون یکوعقب آن ده د آید. بعد از آن غالم حسین ابرش سوار ودر

حضرت امیر با کندک ها و طوپ های خودش از َجر ها  کبرایی تصادف نمودیم.؟ نزدیکتر شدیم، به یک ملحمۀ

و جوی ها گذشته و مزرعه ها را لگد کوب سم ستور نموده تا به لب خندق خشکیده و سطح مایل دیوار قلعه که 

ایام یک تپۀ خاکی با چمن سبز پوشیده شده بود، مواصلت نموده بودند که تام در همین وقت ماهم به آنجا  به مرور

 رسیده، به سواری امیر تصادف نمودیم. چون چشم شان بر من افتاد، با یک آواز غور و بلندی فرمود:

 آفرین محمود جان!

زرگ چون عبدالرحمن خان برای یک ضابطک کوچکی چون من "آفرین" یک پادشاه و قوماندان بکلمۀ  این

دمتی به جز اسپ تازی نکرده خحقیقتاً یک مکافات پُر مفخرت و مباهاتی شمرده می شود. اگر چه من هیچ یک 

روی کمک کومکی بودم. ممکن که این آفرین نظر به صغر سن  من و این جوالن من بوده باشد و یا اینکه از 

وپچیان بوده باشد. این هم ممکن. ختن بر طااندار شدن سواران من از قات درختان و تأثیر خوف و هراس از نمود

ین وقتیست که عساکر اردلی امیر هجوم بر دیوار های تپه مانند شهر کهنه می گیرند و هجوم می کنند اوالحاصل 

و نفری عسکر سرخپوش ما که تا به سر تپه می رسند  ندو از سپر های شهر عسکر ایوب خان مدافعه می کن

های  بعضی از نفری آن که گله کاری بر سر و یا سینۀ شان اصابت می کند مانند گل های الله در میان سبزه زار

 خندق چمن شده ای پایان می افتد.سطح مایل غلطان غلطان تا به 

میر مردم ایله جاری نادانی که به یک ااز طرف دیگر دیده می شود که رساله و پلتن امیری در میان کتله های 

مسلمانی از قوم و جنس خود شان، که صلحاً وطن را از دست دشمن دین و وطن رهانیده و اینها بی آنکه در 

ا گفته به کمائی کردن غز اجنت ر حقیقت مسئله یک غوری بکنند، محض به قول یک دو مال به امید ثواب و

جنگ در آمده اند، داخل شده، مانند درو گرانی که گندم و جو را درو می کنند، اینها به امر قوماندان کالن 

خان انسان درو کرده می روند. دفعتاً وضعیت محاربه تبدل کرد. صدا های فیر تفنگ افغانستان امیر عبدالرحمن 
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قوای عمومی عسکری امیری که از جهت قندهار و اراضی مابین قندهار وشهر از جهت مقابل منقطع گردید. 

ای را بر زمین انداخته دده پیالۀ چ های متواتر برده بودند. از نتیحۀ آن سردار ایوب خان از سر برج کهنه هجوم

 فرار مجبور شده بود. و بر پشت اسپی جهیده، به

ی حضرت امیر عبدالرحمن خان حاصل گردید. سردار ایوب شهر قندهار هم تسلیم شد. فتح  فیروزی کامل برا

ه و دشوار گذار از افغانستان بر آمده به خاک سببی که هرات از دستش به در آمده بود، از راه های بیراه خان به

 ایران داخل شد و افغانستان به تمام ها زیر حکم امیر عبدالرحمن خان در آمد.

د امیری بود با چند سواری از پیشخدمتان خود شان که همراه داشتند حضرت پدر چون از سرکردگان معیت خو

تا به درجۀ ممکن در رهایی دادن اهالی قندهار را از کشتن کوشش می ورزیدند. ما هم رسیده در این خصوص 

میر قتل ابه جا می آوردیم. حال آنکه این کار ما بر خالف امر امیری بود. چونکه  هر آنچه کوششی که الزم بود

جنگ پیش آمدگان را امر داده بود، اگر چه بنابر پاس خاطر شان اغماض عین می نمودند عام جمله رعایای به 

ولی در دل نگاه می داشتند. تقریباً دو صد نفر آدمان دو پته سفید تنبان گیبی لنگوته به سر بی اسلحه را از سوراخ 

 ه توانسته بودیم.سوراخ شدن برچه های عساکر مظفر و غالب امیری رهایی داد

محاربه که مرکب بود از باغ ها و مزرعه ها وچمن ها و زمین های ُشدیار زار های پست و بلند چون در میدان 

اند و یا به زخم ُگله وشمشیر یکی بر دیگر زخمی و ُمرده افتاده  هر سو می نگریستی جسد های شگاف شگاف

تبدیل داده بود. در این میدان پُر کشته و زخمی در یک اند. تصادف می شد که میدان را با یک میدان سالخی 

عیتی در َدورش موقع مرتفعی، خود امیر عبدالرحمن خان نشسته و همۀ قوماندان ها و سردار های بزرگ م

 .می کند هعساکری که از حضورش می گذرد، نظارایستاده، رسم مرور 

در اردو گاه داشت، شتابان گردیدند. خیمه و بارگاه  این مراسم که تمام شد، هر کس به خیمه گاه خودش که ازبعد 

خود حضرت امیر در باغ سردار محمد امین خان نصب شده بود. دیگر همۀ افراد عسکر و خوانین و سردار ها 

ً به خیمۀ خود آمدم ، آن وقت ماندگی و خسته گی ها را حس  اطراف باغ را خیمه گاه اتخاذ نموده بودند. وقتا

چشمم بر بستر خوابگاهم افتاد، همینقدر توانستم که کمر بند و اسلحه ام را باز کرده بیندازم و کرده، مجردیکه 

 یشیدم.چیزی نیند خودم را بر بستر پرتاب کرده بخوابم، دیگر هیچ

تا به صبح به یک خواب بی هوشانۀ رفته بودم که به وقت نماز بیدارم کردند. حضرت پدر می خواهند که با جمله 

عسکر خالص بکند. زیرا امیر امر میانجوی بروند تا خانه و عیال ها را از چور و چپاول  خود ما بهسواران 

داده بود که شش کروهی اطراف و نواحی قندهار را عسکر چور ویغما نموده، هر آنچه به دست شان بیآید، از 

باور کرده، به رویش تیغ  خود شان باشد که این مکافات عسکر شود و آن مجازات کسانی شود که به قول مال

 کشیده اند.

سواران خود که تنها پنج نفر آن کشته و زخمی شده بودند به  توان بودم. با جملهل و نابرخاستم، اما خیلی کاه

 که داخل دایرۀ شش کروهی شهر می باشد.  موجب امر پدر رهسپار میانجوی شدیم

به قرار عادت هر روزۀ خودم در اثنای راه، به تاختن  بر اسپ ها سوار شده، رهسپار سمت قندهار شدیم. من ...

از آغا تبمن نزدیک شده گفت: ب و جهانیدن اسپم از جوی ها و جر ها مشغول بودم دیدم که یاورم غالم حسین

جان، دلت را یخ کن زیرا از روش حال چنان معلوم می شود که این آخرین اسپ تازیت باشد. به اطرافت نظر 

 کن.
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بیست بیست نفر عسکر مسلح نظامی سواری که رساله می گویندش،  –ند قدم که می رویم، ده ده دیدم در هر چ

، ما را و از اطراف و جوانب پیدا شده، به صف نظام در آمده می روند و هر چه به شهر نزدیک شده می رویم

ه به یک ترتیبی سواران ما را در وسط گرفته از هر طرف احاطه کرده می روند. جنرال فرامرز خان هم ب

قیف ما را گرفته اند و خودش را از میان کشیده بود. ازاوضاع رساله یی ها چنین معلوم می شد که امر اخذ و تو

ما در این وقت موقوف و تحت الحفظ شمرده می شویم. همینکه  َدم َدر باغ سردار محمد امین خان که قرار گاه 

حقیقت مبدل یافتیم. زیرا همان دم که ما از اسپ ها فرود آمدیم،  بهامیریست رسیدیم، این قیاس و تخمین خود را 

های حمله نمودند. سپاهی ها را خلع اسلحه و اسپ  بر اسپ ها و سپاهی آدم های فراش خانۀ امیری رادیدیم که

ها را ضبط و ما را در باغ ادخال و در خیمه به حضور امیری ایصال نمودند. خیمه خنجاخنج از کارداران 

 پدر به موجب امر امیر در پیش روی شان نشست. ورین و سرداران و خوانین پُر بود. حضرتومأم

 امیر یک ورق کاغذی کشیده به حضرت پدر پیش نمود وگفت:

 این خط آیا نه از شماست؟

 خیر این خط من نیست. -پدر کاغذ را گرفته بعد از خواندن جواب دادندحضرت 

 به غیر از شما که می تواند بنویسد؟ چسان انکار می کنی؟ این چنین خط را

 است که این خط من یست که کسی نوشته میتواند، یا نمی تواند، چیزیکه بمن معلوم است همینن به من معلوماین 

 نیست والسالم.

حیدر کوهستانی یک خط حضرت پدر را که دو سه روز قبل برایش نوشته بود، از غالم  در این میان صاحبزاده

خط ها با هم تطبیق و … گفت: پرتله )؟ ا.م.( کنیم. ببینیم که این دو خط به یک دیگر می ماند.جیب بر آورده 

یسه شد هیچ با هم سر نخورد. امیر اول اهل مجلس را خطاب نموده گفت: ببینید ببینید. این خط ها به یک اقم

 ه او هر رنگ خط نوشته کرده می تواند.کدیگر نمی ماند. پس معلوم می شود 

 رت پدر فرمود: یک بهانه! این هیچ شبهه نیست که شما برای اجرااتی که در خصوص اصالح افغانستان بهحض

فکر خود تان در مدنظر گرفته اید و یک وقتی بمن بعضی چیز ها در آن باب گفته بودید، سر از حال به تطبیق 

 دادن آن شروع از من نموده اید. پس هر چه آرزو دارید، اجرا فرمائید.

 میر گفت( من هیچ اجرااتی در حق شما خیال ندارم، مگر اینکه شما را به حج روانه کنم.)ا

 مائید.ی که در حق من می نیک لطف و مهربانی بسیار بزرگاین 

اب تمام شد بر فراش باشی خودش که بای محمد نام داشت و از فراری های او بود، امر واستنطاق و سؤال و ج

ی و اخراج تحت الحفظ نگهدارد. از همین دم، آن اقبال البقا، به یک ادبار فالکت نما د که ما را تا به وقت نفاد

 مبدل گردید.

 ختم

: با نوشتن چند سطر باال تصمیم گرفتم تا از اقتباس متباقی خاطرات مرحوم محمود طرزی )یادداشت تایپست

بعد از  پسرانشخان طرزی با  دوری جسته و موضوع را اختتام بخشم، زیرا بعد از آنکه مرحوم غالم محمد

می شوند، گذارشات زندگی این خانوادۀ معزز تبعید  از افغانستانسپری نمودن چند ماه حبس زیر خیمه در قندهار 

افغان جنبۀ خصوصی یک خانوادۀ تبعید شده را گرفته کمتر رابطۀ به متباقی دوران حکومت امیرعبدالرحمن خان 

که این  بدالرحمن خان مورد عفو قرار گرفتهدر اواخر سلطنت امیر عمرحوم غالم محمد خان طرزی  می گیرد.
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چنین گذارش شده مرحوم محمود طرزی حزین  با یک سرودۀ زیبا لیکهمین اثر  40و  39رویداد در صفحۀ 

 است:

 ت به وطن:دوفات پدر و آمادگی عو

( امیر مهربان شده، اجازۀ اتامیر عبدالرحمن خان )سه سال پیش از وف 1898در در سالیان اخیر عصر ضیائیه، 

عودت وطن را به سردار غالم محمد خان طرزی داد و ساالنه بیست زار روپیۀ کابلی معاش و مواجب، برای 

ن خودش و خانواده اش مقرر کرد، چنان که آن مبلغ به دمشق می رسید، آرزومندی عودت به وطن، نظر به ای

 امکانات، تقویت می یافت. اما چشم سردار غالم محمد خان طرزی به بازدید وطن روشن نشد.

 ، پس از رحلت پدر، چنین سروده بود:م در سیاحت نامۀ منظوم1900محمود طرزی در سال 

 مالل رـوال پُ ــزقصۀ اح راــتویم ــگ الیزال داوندــد خــا و حمــثند از ــبع
 وازــنـدار دلــاخت دیده ز دیــروم ســمح کرد باز ا سر نیرنگـک به مــلرغ فــچ
 یم بُد و لطف گستریــدر، رحــفق پــمش روریـر پــدر مهــرا پــد مــنی که بُ ــیع
 ر بودـیــا امــد و بــن وزیر بُ ــدر وطــان ب و حکیم و دبیر بودـاعر و ادیــم شــه
 ارــدهـنــده از راه قــن شــوطآوارۀ  دارـجمـک رخــلک چــفازی ــب ر زــآخ

 کمر بست هجرتبر خاست با عیال و به  ال بعد از آنکه به هندوستان نشستسسه 
 رام او را هم شمول کردــر مــرا و هاو  ردــول کــقب طفـدالحمید خان، به تلــعب

 عبـو ت حنتـو رفت از مه شام ــد بــآم ، از آن سببدـه شام نشینــتا بود، ــفرم
 ادت و مقبول خاص و عامـمشغول با عب دمشق شام یمـمق دوــه بــکالها ــد ســش
 ود از ازای حجــای نمـرض خدا به جــف ادای حج رایــت بــذشته رفــگاِل ــس
 ب بی دواـصع رضـه یک مــاد او بــافت اوی خانه، سه مه بعد از قضـو سـد چــآم

 شد قرین که یک هزار و سه صد و هجدهبُد  ه، از سنینــعــب جمــرات و شــدر لیلۀ ب
 جنان نعیم خویش جهان به سویرفت از  ویش،ــخ ریمــیم کــه رحــرحمت البا 

 ر روان اوـق بــمت حــد ها هزار رحــص
 ق، تازه جان اوــمت حــض رحــادا زفیــب

 پایان
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